
DOMINUJĄCE OBSZARY BADAN EFEKTÓW
ZDROWOTNYCH MIKROFAL | FAL RADIOWYCH
Promieniowanieelektromagnetyczne oddziałuje na organizmy ludzkie na różny sposób, zależny od długości fali
promieniowania.W przypadku fal radiowych i mikrofal jest to przede wszystkim oddziaływanietermiczne, czyli, mówiąc
prościej, lokalny wzrost temperatury w powierzchniowychwarstwach ciała. Toczą się dyskusje na temat innych form
oddziaływania,ale nauka nie znalazła przekonującychdowodów na ich występowanie.

Nadwrażliwość
elektromagnetyczna?
Kilka procent osób uskarżających się na
dolegliwości,takie jak nasilone
zmęczenie, ból głowy, szum w uszach
czy bezsenność wiąże występowanie
tych objawów z działaniem pól
elektromagnetycznych (PEM) na
organizm. Badania pokazują, że objawy
występują wtedy, gdy dana osoba
subiektywnie uważa, że jest szczególnie
narażona na działanie PEM, a nie

wtedy, gdy pomiary pokazują, że tak
jest rzeczywiście — nasilenie objawów
ma więc związek z postrzeganym, a nie
realnym natężeniem pola. Podejmowa-
ne są próby zdefiniowaniastanu
chorobowego o nazwie „nadwrażliwość
elektromagnetyczna" (ang. electroma-
gnetic hypersensitiuity,EHS), czasem
określanego jako „elektrowrażliwość".
Nierozwiązanym problemem
pozostajejednakzdeliniowanie
przyczyn i precyzyjne określenie
zestawuobjawów elektrowrażliwości.

Oddziaływanie
z układem nerwowym?
Najbardziejwyraźnym skutkiem
korzystania z telefonu komórkowego
jest lokalne podnoszenie temperatu-
ry tkanek. Obok nagrzewania,
którego skutki są znane medycynie
(zob. artykuł II.2. oraz ramki po
prawej stronie niniejszejinfografiki),
podejrzewa sie występowanie
innych,słabiej potwierdzonych
efektów, jak stres oksydacyjny,
zaburzenie funkcjonowaniasynaps
albo kanałówwapniowych
w błonach neuronów.
W badaniach z udziałem
zwierząt uzyskiwanesa
niejednoznacznewyniki:
część badań potwierdza
występowanie negatyw-
nych efektów,
a winnych stwierdza się
wręcz korzystne ,działanie pola
w niektórychchorobach neurodeź
generacyjnych.Bazując nadostępnych
wynikach badań, nie można
jednoznacznie potwierdzić wpływu
pól elektromagnetycznyoh na układ
nerwowy.

Choroby
nowotworowe?

W wielu ośrodkach naukowych prowadzone
są badania wpływu korzystania z telefonu

komórkowego na występowanie
nowotworów okolic głowy i szyi.

Prowadzone są także eksperymenty
zwierzęce, w których badanyjestwpływ

PEM na inne narządy. W badaniach
z udziałem zwierząt uzyskuje się
niejednoznaczne wyniki. Badania

populacyjne nad związkami między
ekspozycją na PEM izachorowalnością na

choroby nowotworowe u ludzi są zaś
bardzo trudne w interpretacji: w niektórych

badaniach nie obserwuje się korelacji
między ekspozycją i zachorowalnością,
winnych zachorowalność rośnie wraz

z ekspozycją.
W interpretacjiwyników należyjednak

uwzględnić postępw diagnostycechorób
nowotworowych, który powoduje, że nie
zmienia sie odsetek chorych, lecz rośnie
wykrywalność stanówpatologicznych.

nie
71?

Powszechnieznanyjest negatywny
wpływpodniesienia temperatury jąder

oraz wielu czynników
środowiskowych na jakość

męskiego nasienia. Ponieważefekty
termiczne oddziaływaniaPEM na

organizmwystępują głównie
w warstwie powierzchniowejciała
(worek mosznowy), próbuje się
wiązać zaburzoną morfologię

plemnikówz wieloletnim
działaniem PEM na organizm.

Wyniki, zarówno
eksperymentów

zwierzęcych,jak i badań
nasienia ludzkiego,są

niejednoznaczne.
Nie potrafimy
delinitywnie

stwierdzić, czy za

, spadekruchliwości
i żywotności plemników
odpowiada siedzący tryb

życia, noszenie
nieprzewiewnej odzieży, częste

gorące kąpiele lub pobyty w saunie, czy
też dzialanie PEM.
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Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Przeciwdziałania Elektroskażeniom

„Prawo do Życia”

ul. Bracka 16A

44-251 Rybnik.

SzanowniPaństwo,
Nawiązując do wniosku z dnia 27 maja 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej
wtrybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), uprzejmie informuję, co następuje.
Ad. 1

Ministerstwo Zdrowia nie posiada informacji na temat badań spełniających kryteria
wskazane we wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Ad. 2

W informacji WHO jest mowa o polach elektromagnetycznych,których parametry są
zgodne z wytycznymi dotyczącymi tych pól. Ministerstwo Zdrowia nie posiada informacji,
które konkretnie zalecenia brano pod uwagę.

Z poważaniem,

Justyna Mieszalska

Dyrektor
ldokument podpisany elektronicznie!
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Ogólnopolskie StowarzyszeniePrzeciwdziałania Rybnik 27.05.2020

Elektroskazeniom„Prawo do Zycia”

Z siedzibaw Rzeszowie

Adres koresp.: Ul. Bracka 16 A 44-251 Rybnik

MinisterstwoZdrowia

Ul. Miodowa 15,

00-952Warszawa

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o

dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1429) w związku z art. 61 ust 1

Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie podawanych
informacji, ze w lutym br. WHO stwierdziła, ze do chwili obecnej i po wielu przeprowadzonych
badaniach nie stwierdzono niekorzystnego wpływu na zdrowie człowieka związanego

przyczynowo z narażeniem na pola elektromagnetyczne pochodzące od technologii

bezprzewodowych, o ile parametry pola elektromagnetycznego są zgodne z wytycznymi

dotyczącymi tych pól poprzez jednoznacznewskazanie;

1. jakie to przeprowadzone badania, gdzie, na jakiej liczbie populacji wykazały, iz

ekspozycja ludności na pola elektromagnetyczne pochodzące od technologii
bezprzewodowych na poziomie, 7V/m, 21V/m, 61V/m jest bezpieczna dla ludzi i nie

wywołujeniekorzystnych skutków.

2. O jakiej wartości ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne pochodzące od

technologiibezprzewodowychmówi WHO.

Uzasadnienie

Złożenie wniosku jest konieczne albowiem wyjaśnienia zawarte w piśmie Ministra

Zdrowia znak ZPŚ.050.52.2020 z dnia 18.05.2020 roku są farsą i po raz kolejny podważają
autorytet Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego. Ponadto WHO to organizacja pozbawiona

autorytetu, co potwierdza Prezydent USA.

Pani ProfesorAlicja Chybicka onkolog dziecięcy twierdzi, ze cytuje;



Są badania naukowe, które bezsprzecznie udowadniają, że pole elektromagnetyczne ma

wpływ na powstawaniewielu chorób, w tym nowotworów. Są wśród nas osoby z nadwrażliwością
na pole elektromagnetyczne. Wskali makro to pole tworzą anteny bazowe, w skali mikro — telefony
komórkowe. Według danych statystycznych Światowej Organizacji Zdrowia, czyli WHO, kondycja

zdrowotna człowieka coraz bardziej się pogarsza. WHO twierdzi, że elektrosmog się do tego

przyczynia. A przyczynia się, zaburzając nam sen, obniżając efektywność działania. Powoduje on

znużenie, zmęczenie, a nawet depresję, bóle głowy, migrenę, szumy uszne, syndrom wypalenia

zawodowego, zawroty głowy, dolegliwości sercowe, zaburzenia ciśnienia krwi — i to zarówno w

górę, jak i w dół, czyli ciśnienie za niskie i za wysokie — stany lękowe, mrowienie i drętwienie

kończyn, problemy z nauką u dzieci, kłótliwość,ADHD i nadpobudliwość u dzieci. To tylko niewielki

fragment tego, co stwierdziło WHO.

W związku z powyższym złożenie niniejszego wniosku jest konieczne albowiem
lakoniczne wyjaśnienia Ministerstwa Zdrowia nie pozwalają odkodować stanowiska

dotyczacych rzekomych badań oraz ustalić, jakie to wartości eskpozycji analizowałaWHO i czy

faktycznie dotyczą również ekspozycji na poziomie 61V/m.

W załączeniupismo.


