Dostupné štúdie a merania elektromagnetického žiarenia ukazujú na zdravotné
riziká prameniace z vystavenia obyvateľov mikrovlnnému žiareniu z bázových
staníc na Gorkého ul. č. 3 v Prešove.

Táto správa bola napísaná na žiadosť pani Judity Čechovej pre posúdenie Mestského
úradu v Prešove.
Výskumu biologických efektov mikrovlnného žiarenia sa venujem už od roku 1986
na Inštitúte inžinierskej fyziky v Moskve, Univerzite v Štokholme, na Prokhorovom
inštitúte všeobecnej fyziky Ruskej akadémie vied v Moskve a v súčasnosti na Ústave
experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave.
Spoločnosť Bioelectromagnetics, vedúca spoločnosť v oblasti sledovania
biologických efektov elektromagnetického žiarenia, ocenila v roku 2011 môj výskum
zaoberajúci sa účinkami mikrovlnného žiarenia z mobilných telefónov na mozog
[Belyaev a kol., 2006] ako najvplyvnejšiu prácu publikovanú v rokoch 2004-2010 v
časopise Bioelectromagnetics [Lin 2011].
V roku 2011 som bol spolu s ďalšími 30-timi svetovo uznávanými odborníkmi
vymenovaný Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny (IARC, ktorá patrí pod
Svetovú zdravotnícku organizáciu), do expertíznej skupiny, ktorej úlohou bolo určiť
riziko karcinogenity mikrovlnného žiarenia. Na základe našej expertízy bolo
mikrovlnné žiarenie, včítane žiarenia produkovaného mobilnými telefónmi,
klasifikované ako možný karcinogén v skupine 2B [IARC 2013].
Veľké množstvo štúdií ukazuje, že efekty, ktoré mikrovlnné žiarenie spôsobuje,
nezávisia iba na dodanej energii, ale aj na iných parametroch žiarenia ako frekvencia,
modulácia, polarizácia a dĺžka (doba) ožiarenia [Belyaev 2010]. Parametre, ktoré sú
používané v rámci bázových staníc sú podobné tým, u ktorých sa ukázalo, že sú
biologicky efektívne a spôsobujú rôzne nepriaznivé zdravotné dôsledky, vrátane
rakoviny [Belyaev 2005; Hardell a kol., 2007; Lai 2005]. Výsledky prác, ktoré sa
týkajú účinkov mikrovlnného žiarenia s veľmi nízkou intenzitou a vplyvu času
ožiarenia spolu s výsledkami, ktoré sa zaoberajú závislosťou negatívneho efektu
mikrovĺn od frekvencie a typu mikrovlnného signálu ukazujú, že mikrovlnné žiarenie
z bázových staníc/stožiarov môže mať rovnako škodlivé účinky pri dlhodobej
expozícii žiarenia produkovaného týmito zariadeniami [Belyaev 2010].
Najpresvedčivejším dôkazom, ktorý podporuje tvrdenie o nepriaznivých účinkoch
žiarenia z bázových staníc sú výsledky, ktoré ukazujú, že vo vzťahu k biologickým
efektom mikrovlnného žiarenia môže byť dĺžka (doba) ožiarenia ešte dôležitejším
parametrom ako intenzita žiarenia.
Bázové stanice pre mobilné siete vyžarujú mikrovlnné žiarenie pri nízkych
intenzitách, výrazne nižších ako tie z mobilných telefónov. Avšak, na rozdiel od
žiarenia z mobilných telefónov, ľudia sú žiareniu z bázových staníc umiestnených na
ich pracoviskách alebo v blízkosti ich domovov vystavovaní nepretržite
a nedobrovoľne. .
Jedna z mojich pôvodných štúdií ukázala, že mikrovlnné žiarenie, pri intenzitách
porovnateľných s tými z bázových staníc pri predĺženej dobe ožarovania, vyvolalo v
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bakteriálnych bunkách škodlivý vplyv inhibíciou opravných procesov DNA (DNA =
deoxyribonukleová kyselina - nositeľka genetickej informácie všetkých bunkových
organizmov) [Belyaev a kol., 1994].
Súčasné bezpečnostné štandardy odporúčané Medzinárodnou komisiou na ochranu
pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) [ICNIRP 1998], ktoré platia aj na Slovensku,
sú založené na predpoklade, že energia, ktorú mikrovlnné žiarenie dodáva
vystaveným tkanivám je bezpečná v prípade, ak nespôsobuje zvyšovanie teploty
týchto tkanív. Preto je podľa bezpečnostných obmedzení ICNIRP vystavenie žiareniu
z mobilných telefónov a bázových staníc bezpečné, aj keď je to v jednoznačnom
rozpore s klasifikáciou mikrovlnného žiarenia ako možného karcinogénu v skupine
2B podľa IARC [IARC 2013]. Avšak bezpečnostné normy ICNIRP sú už zastarané a
vôbec neberú do úvahy netermické účinky žiarenia, ktoré nespôsobujú zohrievanie
tkanív, ale pôsobia na ne iným mechanizmom. Takisto nezohľadňujú predĺženú
a nepretržitú dobu ožiarenia pri žiarení z bázových staníc.
Európska komisia však odporúča obmedzenia v používaní mobilných telefónov a
pripojenia na internet v školách v celej Európe kvôli ochrane detí pred potenciálne
škodlivým žiarením [Watson 2011].
Bioinitiative - medzinárodná skupina vedcov a odborníkov v oblasti verejného
zdravia, vyjadrila vážne obavy, týkajúce sa súčasných bezpečnostných noriem
ICNIRP. Správa tejto skupiny z roku 2012 konštatuje, že súčasné bezpečnostné
normy podľa ICNIRP nie sú pre ochranu verejného zdravia dostatočné. Pozri
www.bioinitiative.org. Na základe všetkých dostupných vedeckých prác, správa
skupiny Bioinitiative odporúča maximálnu hodnotu žiarenia vo vonkajších
priestoroch 0,1 μW/cm² = 1 mW/m² = 0,6 V/m a vo vnútorných priestoroch 0,1
mW/m².
Počet štúdií, ktoré hodnotia škodlivý vplyv žiarenia z bázových staníc alebo stožiarov
na ľudské zdravie je stále obmedzený [Kundi a Hutter 2009]. Napriek tomu bol
popísaný znepokojujúci zvýšený výskyt symptómov ako bolesti hlavy, únava,
nevoľnosť, problémy s pamäťou, nespavosť, depresie, mozgové príznaky, infekcie,
kožné zmeny, srdcovo-cievne ochorenia, poruchy zraku, sluchu a tráviacej sústavy. V
štúdii Egera a kol. v rozmedzí rokov 1994-2004 bol zaznamenaný 3-krát vyšší výskyt
rakoviny u obyvateľov žijúcich vo vzdialenosti do 400 metrov od veže pre mobilné
telefóny v porovnaní s ľuďmi žijúcimi vo väčšej vzdialenosti [Eger a kol., 2004]. V
inej štúdii autori pozorovali štatisticky významne zvýšený výskyt migrén, bolestí
hlavy a závratí v dedinách vystavených mikrovlnnému žiareniu z bázových staníc s
maximálnymi hodnotami 0.3 V/m a 1.4 V/m v porovnaní s dedinami, ktoré neboli
vystavené tomuto žiareniu (<0.01 V/m) [Preece a kol., 2007].
Niektoré práce indikujú, že mikrovlnné žiarenie z bázových staníc ovplyvňuje
psychobiologické stresové markery [Augner a kol., 2010] a vyvoláva oxidačný stres
a šedý zákal [Hassig a kol., 2009]. Takisto môže ovplyvniť klinicky dôležité
neurotransmitery [Buchner a Eger 2011] a zvýšiť mortalitu obyvateľov bývajúcich do
500 m od bázovej stanice [Dode a kol., 2011]. V Bavorskom meste Rimbach bolo
klinicky zdokumentované zvýšenie problémov so spánkom, bolesti hlavy, závrate,
problémy s koncentráciou a zvýšený výskyt alergií po vybudovaní nových
mikrovlnných vysielačov [Buchner a Eger 2011]. Dôležitým faktom, ktorý treba
zmieniť je,, že v súčasnom „modernom“ prostredí žiarenie z bázových staníc
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predstavuje okolo 30% celkovej dávky žiarenia z rôznych zdrojov žiarenia [Gajšek a
kol., 2013; Vermeeren a kol., 2013], čo môže komplikovať interpretáciu niektorých
epidemiologických štúdií, ktoré nepopisujú žiadny efekt bázových staníc [Elliott a
kol., 2010].
Ako bolo však nedávno popísané, 8 z 10 štúdií zaznamenalo zvýšený výskyt
nepriaznivých neurobehaviorálnych príznakov alebo rakoviny u ľudí žijúcich vo
vzdialenosti bližšej ako 500 m od bázovej stanice [Khurana a kol., 2010]. Najnovšie
populačné štúdie na Thaiwane zaznamenali významne zvýšené riziko všetkých
novotvarov (nádorov) u detí vystavených vyššiemu mikrovlnnému žiareniu
z bázových staníc ako bola stredná dávka ožiarenia v danej štúdii - 162 Wattrokov/km2) [Li a kol., 2012]. Tieto výsledky nasvedčujú tomu, že zatiaľčo mikrovlnné
žiarenie z mobilných telefónov môže spôsobiť vznik lokálnych typov rakoviny (ako
napríklad rakovina mozgu), žiarenie z bázových staníc pôsobí na celé telo a preto je
spájané aj so vznikom iných typov nádorového ochorenia vrátane leukémie.
Súvislosť medzi žiarením z bázových staníc a nepriaznivými zdravotnými účinkami
bola potvrdená v nedávnej španielskej štúdii [Gómez-Perretta a kol., 2013]. Vedci
zistili, že vystavenie mikrovlnnému žiareniu z bázových staníc bolo spojené s únavou,
podráždenosťou, stratou chuti do jedla, problémami so spánkom, koncentráciou a
depresiou. Tieto symptómy nevyplývali zo zvýšených obáv skúmaných osôb pred
žiarením z bázových staníc (tzn. ľudia si neuvedomovali spojitosť zdravotných
problémov so žiarením). Autori štúdie odporúčajú preventívne opatrenia na zníženie
expozície k tomuto žiareniu a ďalšie skúmanie efektov tohto žiarenia na populáciu.
Záverom možno konštatovať, že hodnoty elektromagnetického žiarenia na rôznych
miestach na Gorkého ulici č.3 v Prešove, zmerané firmou Sky-Eco, prekračujú
hodnoty odporúčané v správe Bioinitiative a preto môžu predstavovať zdravotné
riziká pre obyvateľov, najmä pre deti. Na základe horeuvedených faktov o
zdravotných rizikách prameniacich z vplyvu žiarenia bázových staníc, vzdialenosť
domov od bázových staníc/stožiarov by nemala byť menšia ako 500m.
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