A KATOLIKUS ORVOSTÁRSASÁGOK ÁLLÁSFOGLALÁSA
AZ EMBERI EMBRIONÁLIS SEJTEK
FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜLT VÉDŐOLTÁSOKRÓL
ÉS AZ ÚJ KORONAVÍRUS (SARS-COV-2) ELLENI VÉDŐOLTÁS FEJLESZTÉSÉNEK
TÁMOGATÁSÁRÓL
A védőoltások bevezetése a fertőző betegségek visszaszorítását eredményezte, ami
felbecsülhetetlen értékű a járványok megelőzésében. Ezért támogatjuk a hazai és nemzetközi
tapasztalatokon alapuló oltási rend1) érvényesülését.
Vannak azonban a (főleg legyengített élő kórokozót tartalmazó vírus-betegségek elleni
készítmények) védőoltások között olyanok, amelyeknek oltóanyagát művi abortuszból
származó embrionális sejtvonalak felhasználásával állítják elő. Minthogy az emberi személy
élete és méltósága a fogantatásával kezdődik, ezért a humán embrionális sejtek felhasználása,
terápiás (védőoltási) vagy tudományos célból sem elfogadható, mert ez távoli közvetett
közreműködés az abortusz bűntettében. 2013. április 9-én kiadott közös állásfoglalásunk
szerint, amíg nem szerezhetőek be más módszerrel előállított védőoltások hazánkban, addig
ezek a készítmények beadhatóak a járvány megelőzése érdekében, de ez nem jelenti az ilyen
vakcinák előállításnak és forgalmazásának helyeslő jóváhagyását. Szigorú törvényi
szabályozást sürgettünk az erkölcsileg elfogadhatóii) védőoltások kifejlesztésének érdekében.
A 2020. évben azonosított új koronavírus (SARS-CoV-2) okozta fertőzések (COVID-19)
megelőzése céljából több országban, így Magyarországon is megkezdődött a védőoltás
kifejlesztése. A kórokozó tenyésztésére több sejtvonalat lehet használni, a humán embrionális
őssejt vonal mellett más emberi és állati eredetű sejteket is használnak a védőoltás
kifejlesztésére.
A katolikus orvostársaságok erkölcsi okokból szorgalmazzák és támogatják az új koronavírus
okozta fertőzések (COVID-19) megelőzése céljából olyan hazai oltóanyag kifejlesztését és
forgalomba hozatalát, amelyek előállításához nem abortált emberi embriók sejtjeit használják
fel.
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