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Αγαπητά Μέλη της Υποεπιτροπής:

Η αυριανή ακρόαση σχετικά με τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία σε καταναλωτικά 
προϊόντα, εγείρει σημαντικά και ουσιώδη θέματα δημόσιας πολιτικής, που αξίζουν να 
εξεταστούν με διεξοδικό, ενδελεχή και αμερόληπτο τρόπο. Η Johnson & Johnson έχει αφιερώσει 
σημαντικούς πόρους για να παρέχει στο κοινό ανοικτές και διαφανείς πληροφορίες σχετικά με 
τη Βρεφική Πούδρα JOHNSON'S® Baby, το καλλυντικό ταλκ και την ασφάλεια του ταλκ, 
συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού ιστότοπου, του Facts About Talc, όπου η εταιρεία έχει 
δημοσιεύσει περισσότερα από 1.500 έγγραφα μελετών, επιστολές και άλλα υλικά που 
καλύπτουν δεκαετίες πληροφοριών σχετικά με το καλλυντικό ταλκ. Αυτή η επιστολή συνοψίζει 
τις βασικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια των ταλκ και επιδιώκει να διορθώσει 
εσφαλμένες πληροφορίες που επαναλήφθηκαν πρόσφατα από τα ΜΜΕ.

Η Βρεφική Πούδρα JOHNSON'S® Baby είναι ασφαλής

Η επιστήμη είναι ξεκάθαρη. Δεκαετίες ανεξάρτητων επιστημονικών δοκιμών, 
επιβεβαίωσαν ότι το καλλυντικό ταλκ της Johnson & Johnson και η Βρεφική Πούδρα 
JOHNSON'S® Baby είναι ασφαλή, δεν έχουν μολυνθεί με αμίαντο και δεν προκαλούν καρκίνο. 
Η FDA, οι παγκόσμιες κανονιστικές αρχές και τα κορυφαία ανεξάρτητα εργαστήρια, 
δοκιμάζουν συλλογικά το καλλυντικό ταλκ της Johnson & Johnson για δεκαετίες και 
επιβεβαίωσαν επανειλημμένα ότι δεν περιέχει αμίαντο.

Πράγματι, μόλις την περασμένη εβδομάδα, η FDA επανέλαβε τα συμπεράσματά της από 
μια προηγούμενη μελέτη στην οποία εξέτασε τόσο τη Βρεφική Πούδρα JOHNSON'S® Baby 
όσο και το καλλυντικό ταλκ που προμηθεύεται η Johnson & Johnson, επιπλέον 34 άλλων 
καλλυντικών προϊόντων. Χρησιμοποιώντας «τις πιο ευαίσθητες διαθέσιμες τεχνικές», η FDA 
διαπίστωσε ότι κανένα από τα προϊόντα που δοκιμάστηκαν δεν περιείχε αμίαντο, 
συμπεριλαμβανομένης της Βρεφικής Πούδρας JOHNSON'S® Baby και του καλλυντικού ταλκ 
που χρησιμοποιήθηκε στη Βρεφική Πούδρα JOHNSON'S® Baby.1 Πολλές παγκόσμιες 
κανονιστικές αρχές επιβεβαίωσαν πρόσφατα την ασφάλεια των προϊόντων καλλυντικών ταλκ 

1 Food and Drug Administration, Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., and Susan 
Mayne, Ph.D., Director of the Center for Food Safety and Applied Nutrition (Mar. 5, 2019), 
https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm632736.htm (αναφέροντας 
αποτελέσματα από την μελέτη 2009-2010 της FDA, η οποία παρακολούθησε πάνω από 34 προϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένης της Παιδικής Πούδρας της Johnson, και σύνδεση με το γενικό ιστότοπο της FDA 
για το ταλκ, https://www.fda.gov/Cosmetics/ProductsIngredients/Ingredients/ucm293184.htm).
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της Johnson & Johnson.2 Ομοίως, επιστήμονες από το Harvard, το MIT, το Princeton, το 
Dartmouth, το Mt. Sinai Medical Center, το Εθνικό Ινστιτούτο για την Επαγγελματική 
Ασφάλεια και Υγεία και πολλοί άλλοι, επιβεβαίωσαν επανειλημμένα ότι τα καλλυντικά 
προϊόντα ταλκ της Johnson & Johnson δεν περιέχουν αμίαντο.3 Πολλαπλές επιστημονικές 
μελέτες που έχουν αξιολογηθεί από ομότιμους, σε δεκάδες χιλιάδες άνδρες και γυναίκες, 
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το καλλυντικό ταλκ δεν προκαλεί καρκίνο.4

Η Johnson & Johnson συνεργάζεται εδώ και δεκαετίες με τους κανονιστικούς φορείς σε 
αυτά τα θέματα. Όταν οι αναφορές των ΜΜΕ έθεσαν για πρώτη φορά ζητήματα σχετικά με τα 
καλλυντικά ταλκ στη δεκαετία του 1970, η Johnson & Johnson συνεργάστηκε γρήγορα με την 
FDA και κορυφαίους επιστήμονες, για να αποδείξει ότι η βρεφική πούδρα ήταν ασφαλής.5 Αφού 
εκτέλεσε τις δικές της δοκιμές, η FDA συμπέρανε, το 1976, ότι τα προϊόντα της Johnson & 
Johnson δεν είχαν μολυνθεί από αμίαντο.6 Δυστυχώς, οι δικηγόροι των εναγόντων και άλλοι 
προσπάθησαν να καταχραστούν ή να ερμηνεύσουν λανθασμένα τα ιστορικά έγγραφα, σε μια 
προσπάθεια να ξαναγράψουν την ιστορία, αλλά τα γεγονότα και τα έγγραφα είναι σαφή.

Οι δεκαετίες των δοκιμών του καλλυντικού ταλκ της Johnson & Johnson

Το 1976, ο κλάδος καλλυντικών καθιέρωσε ένα πρότυπο δοκιμών για να εξασφαλίσει 
την ασφάλεια του καλλυντικού ταλκ, που ονομάζεται προδιαγραφή CTFA J4-1, το οποίο 
πρότυπο στη συνέχεια αναγνωρίστηκε και από την FDA. Το πρότυπο J4-1 απαιτεί τη χρήση 
διάθλασης ακτίνων Χ (XRD), και όπου είναι απαραίτητο για πρόσθετη εξέταση, μικροσκοπία 
πολωμένου φωτός (PLM). Η Johnson & Johnson χρησιμοποιεί την XRD και την PLM εδώ και 
δεκαετίες και πραγματικά, χρησιμοποιεί σήμερα και τις δύο μεθόδους σύμφωνα με τις συστάσεις 
της Φαρμακοποιίας των Ηνωμένων Πολιτειών για να εξασφαλίσει ότι το ταλκ φαρμακευτικής 
ποιότητας δεν περιέχει αμίαντο. Εκτός από τη χρήση των XRD και PLM σύμφωνα με τις 
μεθόδους της Φαρμακοποιίας των Ηνωμένων Πολιτειών και του προτύπου J4-1, η Johnson & 
Johnson χρησιμοποιεί τη μικροσκοπία μετάδοσης ηλεκτρονίων (TEM) για να αξιολογήσει το 
καλλυντικό της ταλκ.7 Η Johnson & Johnson εξετάζει τις τοποθεσίες όπου εξορύσσεται το 

2 Δείτε «Government of India Reaffirms the Safety of Johnson & Johnson’s Talc (28 Φεβρουαρίου 2019), 
https://www.factsabouttalc.com/assets/pdfs/news/Feb28-2019.pdf; JFDA, “Johnson Baby Powder” Is 
Free from Carcinogens, Jordan News Agency (17 Δεκ. 2018) (μετάφραση). 
3 Δείτε, π.χ., Boundy et al., Occupational Exposures to Non-Asbestiform Talc in Vermont στο DUSTS AND 
DISEASE 365 (R. Lemen & J.M. Dement eds., 1979), Martin Buerger, REPORT TO DR. A. L. GOUDIE, 
(1972); R.C. Reynolds, X-RAY AND OPTICAL EXAMINATION OF TALC PRODUCTS (1971), Δελτίο Τύπου, 
Mt. Sinai Medical Center, Δήλωση από τον Dr. Thomas Chalmers (23 Μαρτίου 1976).
4 Δείτε, π.χ., Rubino et al., Mortality Study of Talc Miners and Millers, 18 J. OCCUP. MED. 186 (1976), 
Pira et al., Updated Mortality Study of a Cohort of Asbestos Textile Workers, CANCER MEDICINE (2017), 
Gertig et al., Prospective Study of Talc Use and Ovarian Cancer, 92 J. NATL. CANCER INST. 249 (2000), 
Gates et al., Risk Factors for Epithelial Ovarian Cancer by Histologic Subtype, 171 AM. J. EPIDEMIOL. 45 
(2010).
5 Δείτε, π.χ., Letter from W. Nashed of Johnson & Johnson to FDA (17 Οκτωβρίου 1972).
6 Δείτε Memorandum from Ronald Yates, FDA, to Heinz Eiermann, FDA (7 Ιανουαρίου 1976).
7 Δείτε JOHNSON & JOHNSON RAW MATERIAL SPECIFICATION (2014).
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καλλυντικό της ταλκ, το ακατέργαστο μετάλλευμα που εξάγεται από τη γη και την αλεσμένη 
σκόνη πριν εμφιαλωθεί.8

Εκτός από τις δοκιμές της ίδιας της Johnson & Johnson, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες 
και αρχές έχουν αναλύσει τις πηγές και τα προϊόντα της. Κρατικές υπηρεσίες όπως η FDA και το 
Εθνικό Ινστιτούτο για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία, κορυφαία εργαστήρια 
συμπεριλαμβανομένου του McCrone Group και επιστήμονες από πανεπιστήμια παγκόσμιας 
κλάσης όπως το Harvard και το MIT, επιβεβαίωσαν ότι τα προϊόντα καλλυντικών ταλκ της 
Johnson & Johnson είναι ασφαλή και δεν περιέχουν αμίαντο.

Προηγούμενα συμπεράσματα της FDA σχετικά με την ασφάλεια του ταλκ

Από τη δεκαετία του 1970, η FDA έχει επανειλημμένα εξετάσει την ασφάλεια του ταλκ 
και έχει διερευνήσει ισχυρισμούς σχετικά με τη δημόσια υγεία και τα καλλυντικά ταλκ. Σε κάθε 
περίπτωση, η FDA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα προϊόντα της Johnson & Johnson δεν 
περιέχουν αμίαντο και δεν προκαλούν καρκίνο. Το 1986, η FDA απάντησε σε μια αίτηση ενός 
πολίτη και διαπίστωσε ότι το καλλυντικό ταλκ δεν δικαιολογεί προειδοποίηση για την παρουσία 
αμιάντου. Είναι σημαντικό ότι η FDA διαπίστωσε ότι ορισμένα από τα πρώιμα αναλυτικά 
αποτελέσματα από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 και πριν - πολλά από τα ίδια υλικά που 
αναφέρθηκαν από δικηγόρους των εναγόντων και ειδησεογραφικά δελτία σήμερα που 
υποδηλώνουν την παρουσία αμιάντου στο ταλκ - ήταν «αμφισβητήσιμης αξιοπιστίας» λόγω της 
έλλειψης συμφωνίας σχετικά με ποιες μεθόδους ήταν κατάλληλες για την ανάλυση του 
καλλυντικού ταλκ.9

Το 2010, η FDA δημοσίευσε τα αποτελέσματα των δικών της δοκιμών για προϊόντα και 
πηγές πούδρας ταλκ. Η υπηρεσία διαπίστωσε ότι τα προϊόντα και οι πρώτες ύλες της Johnson & 
Johnson δεν περιέχουν αμίαντο.10 Το 2014, μετά από δημοσίευση ετών επιστημονικής έρευνας, 
η FDA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το καλλυντικό ταλκ δεν δικαιολογεί προειδοποιήσεις 
σχετικά με τον καρκίνο. Η FDA εξέτασε δεκαετίες επιστημονικών ερευνών για πιθανές σχέσεις 
μεταξύ καρκίνου των ωοθηκών και του ταλκ και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «δεν υπήρχαν 
αποδεικτικά στοιχεία που να υποστηρίζουν» μια αιτιώδη συνάφεια μεταξύ του ταλκ και του 
καρκίνου των ωοθηκών.11

8 Δείτε Fred Pooley, REPORT ON THE EXAMINATION OF ROCK SAMPLES FORM THE VERMONT TALC MINE 
(1972); Fred Pooley, AN EXAMINATION OF MINE SAMPLES AND RELEVANT POWDERS (1972), Memo 
from A. Frank to G. Lee on Audit Testing of Windsor 66 Talc for Asbestos (28 Ιουνίου 1977).
9 Επιστολή από τον H.W. Swanson της FDA, στον Phillippe Douillet, Αρ. Πινακίου 83P-0404 (11 
Ιουλίου 1986). 
10 Συστατικά καλλυντικών: Ταλκ, FDA (τελευταία ενημέρωση στις 21 Αυγούστου 2018).
11 Επιστολή από τον Steven Musser της FDA στον Dr. Samuel Epstein, Cancer Prevention Coalition, αρ. 
Πινακίου 94P-0420, FDA-2008-0309-0001/CP (1 Απριλίου 2014). Η FDA παρατήρησε επίσης ότι δεν 
υπάρχει ακόμα «πειστικός βιολογικός μηχανισμός με τον οποίο το ταλκ θα μπορούσε να προκαλέσει 
καρκίνο των ωοθηκών». Id. 
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Το καλλυντικό ταλκ δεν προκαλεί καρκίνο

Πολλές επιδημιολογικές μελέτες επί αρκετές δεκαετίες έχουν εξετάσει εάν οι διαφορές 
στην έκθεση σε ταλκ σχετίζονται με διαφορές στην εμφάνιση της νόσου. Για παράδειγμα, 
μελέτες έχουν παρακολουθήσει χιλιάδες εργάτες ορυχείων και μυλωνάδες που εργάζονται στην 
παραγωγή ταλκ στην Ιταλία, το Βερμόντ, τη Γαλλία και αλλού.12 Επειδή αυτό το προσωπικό 
εργάζεται σε επαγγέλματα που παράγουν ταλκ, οι εργάτες ορυχείων και οι μυλωνάδες εκτίθενται 
σε ταλκ σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από τους καταναλωτές. Ωστόσο, αυτές οι μελέτες δεν 
έχουν εντοπίσει ούτε ένα άτομο με μεσοθηλίωμα, τον καρκίνο που σχετίζεται με τον αμίαντο. 
Αυτές οι μελέτες περιλαμβάνουν τους εργάτες από τη δεκαετία του 1920 και έχουν ενημερωθεί 
έως και το 2017, συνεχίζοντας να μην επιδεικνύουν περιστατικά μεσοθηλιώματος.13 

Επιπλέον, αρκετές μελέτες εξέτασαν εάν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της χρήσης 
καλλυντικού ταλκ και καρκίνου των ωοθηκών. Τρεις μεγάλες, προοπτικές μελέτες κοόρτης 
δεκάδων χιλιάδων γυναικών, δεν βρήκαν τέτοιο σύνδεσμο. Το 2000 και το 2010, η Μελέτη 
Υγείας Νοσηλευτών, η οποία εξέτασε πάνω από 40.000 νοσηλευτές που ανέφεραν τη χρήση 
καλλυντικού ταλκ από το 1982, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χρήση καλλυντικού ταλκ δεν 
είχε καμία συνολική επίδραση στην εμφάνιση καρκίνου των ωοθηκών.14 Μια ξεχωριστή μελέτη 
το 2014 και μέρος της Πρωτοβουλίας για την Υγεία των Γυναικών, εξέτασε περισσότερους από 
30.000 περινεϊκούς χρήστες καλλυντικού ταλκ και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει 
αυξημένος κίνδυνος καρκίνου των ωοθηκών από τη χρήση καλλυντικού ταλκ.15 Το 2016, μια 
τρίτη μελέτη, η Μελέτη Αδελφών (Sister Study), εξέτασε περίπου 6.000 γυναίκες που ήταν 
χρήστες ταλκ και δεν βρήκε ξανά κανένα συσχετισμό μεταξύ της χρήσης καλλυντικού ταλκ και 
καρκίνου των ωοθηκών.16

Αποτελέσματα των δικαστικών διαδικασιών

Αν και η Johnson & Johnson έχει κερδίσει και έχει χάσει κάποιες δίκες ενώπιον ενόρκων, 
δεν έχει υποστηριχθεί καμία απόφαση των ενόρκων κατά της Johnson & Johnson από 
δευτεροβάθμια δικαστήρια. Η Johnson & Johnson έχει λάβει έξι δικαστικές αποφάσεις από δίκες 
προς όφελός μας. Υπήρξαν εννέα δικαστικές αποφάσεις υπέρ των εναγόντων. Τρεις έχουν 

12 Δείτε, π.χ., Rubino et al., Mortality Study of Talc Miners and Millers, 18 J. OCCUP. MED. 186 (1976), 
Pira et al., Updated Mortality Study of a Cohort of Asbestos Textile Workers, CANCER MEDICINE (2017), 
Selevan et al., Mortality Patterns Among Miners and Millers of Non-Asbestiform Talc: Preliminary 
Report, 2 J. ENV. PATH. & TOXIC. 273 (1979), Wild et al., A Cohort Mortality and Nested Case-Control 
Study of French and Austrian Talc Workers, 59 J. OCCUP. ENVIRON. MED. 98 (2002).
13 Pira et al., Updated Mortality Study of a Cohort of Asbestos Textile Workers, CANCER MEDICINE 
(2017). 
14 Gertig et al., Prospective Study of Talc Use and Ovarian Cancer, 92 J. NATL. CANCER INST. 249 
(2000), Gates et al., Risk Factors for Epithelial Ovarian Cancer by Histologic Subtype, 171 AM. J. 
EPIDEMIOL. 45 (2010).
15 Houghton et al., Perineal Powder Use and Risk of Ovarian Cancer, J. NATL. CANCER INST., 
Σεπτέμβριος 2014.
16 Gonzalez et al., Douching, Talc Use, and Risk of Ovarian Cancer, 27 EPIDEMIOLOGY 797 (2016). 
Σημειωτέον ότι αυτή η ομάδα γυναικών ήταν ήδη σε σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο από τον μέσο 
πληθυσμό για την ανάπτυξη καρκίνου των ωοθηκών.
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αντιστραφεί, πέντε είναι υπό έφεση ή κοντά σε έφεση και μία κατέληξε σε μηδενική 
αποζημίωση. Επιπλέον, δεκάδες αγωγές κατά Johnson & Johnson έχουν απορριφθεί.

Δέσμευση για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια

Η Johnson & Johnson αναγνωρίζει ότι έχουμε υποχρέωση απέναντι στους πελάτες μας 
να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα μας είναι ασφαλή. Και η Johnson & Johnson εκφράζει τη 
βαθύτερη συμπόνια της στους ασθενείς και τις οικογένειες που πάσχουν από καρκίνο. Για αυτό 
το λόγο, η Johnson & Johnson έχει ξεπεράσει τα πρότυπα του κλάδου για τη διασφάλιση την 
ασφάλειας των προϊόντων καλλυντικού ταλκ μας. Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες να 
εξετάσουμε την επιστήμη και τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια του ταλκ με 
πλήρη, ενδελεχή και αμερόληπτο τρόπο.

Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό για μας από την ασφάλεια των καταναλωτών και τη 
διατήρηση της εμπιστοσύνης τους στα προϊόντα μας. Έχουμε υποστηρίξει από καιρό νομοθεσία 
για τον εκσυγχρονισμό της κανονιστικής εξουσίας της FDA σχετικά με τα καλλυντικά και τα 
προϊόντα προσωπικής φροντίδας και πιστεύουμε ότι αυτή η μεταρρύθμιση είναι απαραίτητη για 
να μπορέσει η υπηρεσία να ενισχύσει την ικανότητά της να προστατεύει το κοινό. 
Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με το Κογκρέσο και την FDA για να 
προωθήσουμε ουσιαστικές αλλαγές.

Ενθαρρύνουμε τα μέλη της Υποεπιτροπής, το προσωπικό σας και το ενδιαφερόμενο 
κοινό να εξετάσουν τις πληροφορίες και τα έγγραφα που έχουν αναρτηθεί στο «Facts About 
Talc». Η Johnson & Johnson έχει δεσμευτεί για μια ανοιχτή και διαφανή συζήτηση για την 
ασφάλεια του ταλκ και ευχαριστούμε την Υποεπιτροπή για το ενδιαφέρον της για αυτό το 
σημαντικό θέμα.

Με εκτίμηση,
Johnson & Johnson


