(ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΕΚΤ)
14 Σεπτεμβρίου 2012, Νορβηγία - Δεν υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία
από ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων, σύμφωνα με εμπειρογνώμονες"
"Δεν υπάρχει καμία επιστημονική απόδειξη ότι τα χαμηλά επίπεδα ηλεκτρομαγνητικών πεδίων
από κινητά τηλέφωνα ή άλλους πομπούς μετάδοσης προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις στην
υγεία», σύμφωνα με την 'Έκθεση που παρουσίασε η Νορβηγική/ Σουηδική επιτροπή
εμπειρογνωμόνων, την οποία διόρισε το Νορβηγικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας.
Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία, που μπορούν να
προκύψουν από τα χαμηλού επιπέδου ηλεκτρομαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από
κινητά τηλέφωνα, ασύρματα τηλέφωνα και δίκτυα, σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας,
ραδιοτηλεοπτικών πομπών και λοιπού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Η Επιτροπή έχει
αξιολογήσει το κατά πόσο αυτά τα παραπάνω αποτελούν κίνδυνο για την υγεία, την πρακτική
στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο καθώς και αν ελέγχονται έχουν παρατηρηθεί υπερβάσεις των
ορίων ασφαλούς έκθεσης.
Η ομάδα εμπειρογνωμόνων δεν βρήκε κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι τα χαμηλού επιπέδου
πεδία που δημιουργούνται γύρω από τα κινητά τηλέφωνα και άλλους πομπούς αυξάνουν τον
κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, βλάπτουν αρνητικά στην ανδρική γονιμότητα, προκαλούν άλλες
βλάβες στην αναπαραγωγή ή οδηγούν σε άλλες ασθένειες και δυσμενείς επιπτώσεις στην
υγεία, όπως αλλαγές στο ενδοκρινικό και το ανοσοποιητικό σύστημα. Επιπλέον, δεν βρέθηκαν
στοιχεία ότι τα κινητά τηλέφωνα ή άλλοι πομποί, θα μπορούσαν να είναι αίτια της
ηλεκτροευαισθησίας (EHS).
Οι εμπειρογνώμονες καταλήγουν: "Είναι απίθανο η μακροχρόνια χρήση των κινητών
τηλεφώνων να προκαλέσει κινδύνους για την υγεία που δεν γνωρίζουμε σήμερα». "Όσον
αφορά στoν εξοπλισμό , ο οποίος εκπέμπει σε χαμηλές τιμές πεδίου, όπως είναι σταθμοί
βάσης, ασύρματα δίκτυα, ραδιοτηλεοπτικοί αναμεταδότες καθώς και τα πεδία που
δημιουργούνται σε μικρές αποστάσεις από κινητά τηλέφωνα, η εκτίμηση κινδύνου έχει
αμελητέα αβεβαιότητα. Με άλλα λόγια, είναι μάλλον βέβαιο ότι οι εν λόγω συσκευές δεν
συνδέονται με κινδύνους για την υγεία".
Σύμφωνα με τους ειδικούς "...δεν συντρέχει κανένας λόγος να γίνουν συστάσεις που να
αφορούν στη μείωση της έκθεσης σε πεδία ραδιοσυχνοτήτων, ως μέσο για τη μείωση της
γενικής ανησυχίας σχετικά με τις επικίνδυνες επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων". Σε
κάθε περίπτωση όμως επιμένουν στην
σωστή πληροφόρηση του κοινού.
Το Νορβηγικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας ανέλαβε να διορίσει την επιτροπή
εμπειρογνωμόνων από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών. Η επιτροπή περιελάμβανε 16 εμπειρογνώμονες από τη Σουηδία και τη
Νορβηγία.

