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Anotacija. Penktosios kartos 5G radijo dažnių (RD) 

spinduliuotė visame pasaulyje bus pradėta naudoti prieš tai 

neištyrinėjus jos keliamų rizikų žmonių sveikatai ir aplinkai. 

Tarp susirūpinusių asmenų įvairiose šalyse dėl to kilo 

diskusijos. 2017 m. rugsėjo mėn. kreipimesi į Europos 

Sąjungą (ES), kuriam pritarė >390 mokslininkų ir gydytojų, 

buvo prašoma atidėti 5G plėtrą, kol bus atliktas mokslinis 

galimų neigiamų pasekmių tyrimas. ES šio prašymo 

nepatvirtino. Vyriausybės ekspertų grupės Šveicarijoje 

ataskaitoje ir naujausioje Tarptautinė apsaugos nuo 

nejonizuojančiosios spinduliuotės komisijos publikacijoje 

nebuvo atsižvelgta į 5G technologijos skleidžiamos RD 

spinduliuotės keliamų sveikatai rizikų vertinimą. 

Neobjektyvių ataskaitų priežastimi galėjo būti interesų 

konfliktai bei ryšiai su pramonės atstovais. Tinkamo 

objektyvaus 5G technologijos rizikų vertinimo nebuvimas 

kelia žmonijai pavojų. Be to, panašu, kad esama asmenų 

grupių, monopolizuojančių vertinimo komitetus ir taip 

įtvirtinančių nuomonę, kad rizikos nėra. Manome, kad tokia 

veikla turėtų būti laikoma netinkamu moksliniu elgesiu. 

 
Įvadas 

 
Panašu, kad daugelis politikų ir kitų sprendimus priimančių 

bei radijo dažnių (RD) spinduliuotės poveikio gairėmis 

besivadovaujančių asmenų nepaiso žmonių sveikatai bei 

aplinkai kylančių rizikų. Nepaisoma fakto, kad 2011 m. 

gegužės mėn. Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra (IARC) 

Pasaulio sveikatos organizacijoje (PSO) RD spinduliuotę nuo 

30 kHz iki 300 Ghz dažnių diapazone priskyrė prie „galimų“ 

kancerogenų žmonėms – 2B grupei (1,2). Neseniai Talino 

Parlamente Estijoje (3) vykusiame svarstyme šis faktas buvo 

pateiktas kaip pavyzdys. 

Svarbiu veiksniu gali būti asmenų ir organizacijų interesų 

konfliktų poveikis politikams bei jų pačių siekis palaikyti 

rizikos nebuvimo koncepciją (4,5). Tarptautinė apsaugos nuo 

nejonizuojančios spinduliuotės komisija (ICNIRP) nuolat 

atmeta mokslinius įrodymus apie neigiamą RD spinduliuotės 

poveikį žmonėms ir aplinkai. Jų poveikio gairės paremtos vien 

termine (kaitimo) koncepcija. Pirmą kartą 1998 m. jas išleido 

ICNIRP (6). Vėliau 2009 m. ICNIRP (7) jas atnaujino, o 

neseniai 2020 m. ICNIRP (8)) jas išleido iš naujo. Naujausiame 

leidime koncepcija nepasikeitė. Ir toliau remiamasi tik terminiu 

RD spinduliuotės poveikiu žmonėms. Didelės dalies 

neterminio poveikio mokslinių vertinimų visuose ICNIRP 

vertinimuose buvo nepaisoma (9,10). Be to, savo pasenusias 

gaires ICNIRP sėkmingai taiko visame pasaulyje. 

Interesų konfliktai gali būti kenksmingi, todėl vertinant 

sveikatai kylančias rizikas negalima būti neobjektyviems. 

Svarbu pabrėžti tris dalykus. Pirmiausia, su aplinkos veiksnių 

įtaka sveikatai kylančioms rizikoms susiję įrodymai negali būti 

daugiareikšmiai, todėl būtina priimti informuotą sprendimą. Be 

to, ne viskas yra žinoma, todėl specialistai turi įvertinti ir jokių 

išvadų negalima daryti, neturint aiškių sprendimų. Antra, 

koncepcijos yra apibrėžtos nesiremiant įrodymais ir mokslinės 

bendruomenės socialinių tinklų išoriniais vertinimais. 

Trečia, kuo stipresnis sprendimų dėl sveikatai kylančių rizikų 

poveikis ekonominiams, kariniams ir politiniam interesams, 
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tuo labiau suinteresuotosios pusės mėgins daryti įtaką šiems 

sprendimų priėmimo procesams. 

Nuo 2011 m. atlikto IARC vertinimo (1,2), po parengtų 

žmonių vėžio epidemiologijos ataskaitų (9-11), gyvūnų 

kancerogeniškumo tyrimų (12-14) ir bandymų rezultatų dėl 

oksidacinių mechanizmų (15) bei genotoksiškumo (16) gauti 

įrodymai apie žmonių vėžio rizikas dėl RD spinduliuotės. Dėl 

šios priežasties, IARC kategoriją iš 2B grupės reikia 

atnaujinti į 1 grupę – žmonių kancerogenas (17). 

Nerimas dėl penktosios kartos 5G ryšio RD spinduliuotės 

kyla daugybėje šalių, kuriose piliečių grupės mėgina šio ryšio 

diegimą atidėti tol, kol bus atlikti išsamūs poveikio sveikatai 
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ir aplinkai tyrimai. Paraiška dėl moratoriumo, kurią šiuo metu 

yra pasirašę >390 įvairių šalių mokslininkai ir gydytojai, 

2017 m. rugsėjo mėn. (18) buvo išsiųsta Europos Sąjungai 

(ES). Kol kas ES atsakymo nedavė (19). Keli regionai 5G 

diegimą atidėjo, motyvuodami poveikio sveikatai tyrimų 

stoka, pavyzdžiui, Ženeva (20). 

Šiame straipsnyje aptariama situacija Šveicarijoje (21). 

Taip pat aptariamas ICNIRP 2020 vertinimas (8). 

 

Sveikatai kylančių rizikų Šveicarijoje vertinimas 

 
Keli Šveicarijos piliečiai atkreipė dėmesį į tai, kad docentas 

Martin Röösli yra dviejų svarbių vyriausybinių ekspertų 

grupių Šveicarijoje (directeur) pirmininkas, nepaisant galimų 

interesų konfliktų bei mokslinių faktų iškraipymo istorijos. 

Šios grupės yra Beratende Expertengruppe NIS (BERENIS; 

Šveicarijos patariamoji ekspertų grupė dėl elektromagnetinių 

laukų ir nejonizuojančios spinduliuotės) (24) ir mobiliojo 

ryšio bei aplinkos apsaugos, transporto, energetikos ir 

komunikacijų departamento (Eidgenössisches Departement 

für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation) 

spinduliuotės darbo grupė, vertinanti 5G technologijos 

skleidžiamos RD spinduliuotės poveikį sveikatai (25,26). 

Naujausioje Šveicarijos vyriausybės parengtoje 

ataskaitoje apie 5G technologiją padarytos išvados yra 

šališkos. Jos pateikiamos ir šiame straipsnyje (27,28). Šioje 

5G ataskaitoje nurodoma, kad nėra įrodymų dėl trumpalaikio 

poveikio sveikatai ir nėra arba trūksta įrodymų dėl ilgalaikio 

poveikio (žr. 17 lentelėje (Tableau 17) 69 p. versijoje 

prancūzų kalba (27) ir 17 lentelėje (Tabelle 17) 67 p. 

versijoje vokiečių kalba (28). 

Be to, nurodoma, kad trūksta įrodymų dėl gliomos, 

neurilemomos (švanomos) ir kancerogeninio poveikio bei 

nepakanka įrodymų dėl poveikio vaikams, esant 

prenataliniam poveikiui arba jiems naudojantis savo 

mobiliaisiais telefonais. Kognityvinio poveikio, vaisiaus 

vystymosi ir vaisingumo (spermos kokybės) atveju 

nurodoma, kad įrodymų dėl žalingo poveikio nepakanka. Šie 

vertinimai buvo stebėtinai panašūs į ICNIRP (žr. ICNIRP 

2020 B priedą; 8). Nebuvo vertinti kiti svarbūs veiksniai, 

pavyzdžiui, poveikis kraujo ir smegenų barjerui, ląstelių 

proliferacijai, apoptozei (užprogramuota ląstelės žūtis), 

oksidaciniam stresui (reaktyvios deguonies formoms) ir genų 

bei baltymo ekspresijai. 

Remiantis 2019 m. lapkričio 19 d. „Le Courrier“, Martin 

Röösli išvadas pateikė interviu metu: „Sur l'aspect sanitaire 

pur, «le groupe de travail constate que, jusqu'à présent, 

aucun effet sanitaire  n'a été prouvé de manière cohérente en 

dessous des valeurs limites d'immissions fixées», résume 

Martin Röösli, profes- seur d'épidémiologie 

environnementale à l'Institut tropical et de santé publique 

suisse“ (29). [Kalbant apie sveikatą, darbo grupė nustatė, 

kad iki šiol poveikis sveikatai nebuvo didesnis nei nustatyta 

poveikio norma, apibendrino Martin Röösli, aplinkos 

epidemiologijos profesorius Šveicarijos atogrąžų ir 

visuomenės sveikatos institute]. 

Toks šveicarų vertinimas nėra moksliškai tikslus ir 

prieštarauja įvairių šios srities mokslininkų nuomonei (18). 

Be to, 252 elektromagnetinių laukų (EMF) sritį tyrinėjantys 

mokslininkai iš 43 šalių, kurių moksliniai straipsniai apie 

nejonizuojančių elektromagnetinių laukų (RF-EMF) biologinį 

poveikį ir poveikį sveikatai yra recenzuoti ir išspausdinti 

teigia, kad: 

„Daugybėje neseniai paskelbtų publikacijų teigiama, kad 

net gerokai mažesnio lygio nei nurodoma tarptautinėse ir 

nacionalinėse gairėse RF-EMF poveikis gyviems 

organizmams yra daromas. Poveikis yra susijęs su 

padidėjusia vėžio rizika, ląstelių stresu, padidėjusių žalingų 

laisvųjų radikalų kiekiu, genetiniais pakitimais, struktūriniais 

ir funkciniais reprodukcinės sistemos pakitimais, mokymosi ir 

atminties sutrikimais, neurologiniais susirgimais bei 

neigiamu poveikiu bendrai žmonių gerovei. Žala daroma ne 

tik žmonėms, bet ir augalams bei gyvūnams (30). 

Esame susirūpinę, kad Šveicarijos ataskaitai apie 5G 

technologiją įtakos galėjo turėti vieno arba kelių vertinimo 

grupės narių ryšiai su mobiliųjų telefonų bendrovėmis 

(interesų konfliktai). 

 
Interesų konfliktai 

 
Telekomunikacijų bendrovių teikiamas finansavimas yra 

akivaizdus interesų konfliktas. Martin Röösli yra 

telekomunikacijų bendrovės finansuojamos Elektros 

energijos ir mobiliojo ryšio (FSM) organizacijos Šveicarijos 

tyrimų fondo tarybos narys ir yra gavęs finansavimą iš tos 

pačios organizacijos (31-33). 

Reikia paminėti, kad FSM yra fondas, oficialiai atliekantis 

tarpininko tarp pramonės ir tyrėjų vaidmenį. Remiantis jų 

interneto svetainėje pateikta informacija, tarp penkių FSM 

įkūrėjų, kurie „skyrė pirminį kapitalą fondui“, keturi yra 

telekomunikacijų bendrovės: „Swisscom“, „Salt“, „Sunrise“, 

„3G Mobile“ (likviduota 2011 m.). Penktasis įkūrėjas yra 

„ETH Zurich“ (Technologijos ir inžinerijos universitetas). 

Vos du rėmėjai, „Swisscom“ (telekomunikacijos) ir 

„Swissgrid“ (energetika) „kartą per metus teikia paramą 

FSM, kad pakaktų lėšų fondui valdyti bei tyrimams atlikti“ 

(34). 

Tokia pati situacija galioja esant ICNIRP nariu (I lentelė) 

(35). 2008 m. Etikos komitetas Stokholmo Karolinska 

institute nurodė, kad buvimas ICNIRP nariu yra galimas 

interesų konfliktas. Tokią narystę būtina deklaruoti. Toks 

sprendimas buvo pagrįstas tuo metu ICNIRP nario Anders 

Ahlbom veikla Švedijoje, tačiau tai buvo bendrojo pobūdžio 

pranešimas (2008 09 09; Dnr, 3753-2008-609). Trumpai: 

„Visos šalys privalo aiškiai nurodytų ryšius bei kitas 

aplinkybes, galinčias turėti įtakos jų pareiškimams, kad 

sprendimus priimančios šalys bei visuomenė galėtų priimti 

aiškias išvadas bei atlikti vertinimus. Dėl to, AA (Anders 

Ahlbom) turėjo deklaruoti savo ryšius su ICNIRP, nes jis 

teikia pareiškimus institucijų vardu bei kitomis aplinkybėmis“ 

(išversta į anglų kalbą). 

Su pramone susiję interesų konfliktai yra labai svarbūs; 

tai gali būti tiesioginis arba netiesioginis tyrimų 

finansavimas, kelionių išlaidų apmokėjimas, dalyvavimas 

konferencijose ir susitikimuose, tyrimų pristatymas ir kt. 

Tokios aplinkybės ne visada deklaruojamos. Neseniai 

ICNIRP nariams buvo pateiktas išsamus aprašymas (22). 

ICNIRP 

ICNIRP yra Vokietijoje įsikūrusi nevyriausybinė organizacija 

(NGO). Nariai išrenkami vidinio proceso metu ir 

organizacijai trūksta skaidrumo. Be to, ji neatspindi 



ONCOLOGY LETTERS 20: 15, 2020 3 
 

I lentelė. Pagrindinės PSO grupės nariai ir papildomi aplinkos sveikatos kriterijų dokumentą rengę ekspertai 2014 (54), EU 

SCENIHR 2015 (52), SSM 2015-2020 (93) bei ICNIRP komisija arba mokslinių ekspertų grupė 1992-2020 (94). 

Nariai PSO, 2014 SCENIHR, 2015 SSM, 2015-2020 ICNIRP, 1992-2020 
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didžiosios mokslinės bendruomenės dalies, dalyvaujančios 

RD spinduliuotės poveikio sveikatai tyrimuose, nuomonės. 

Nepriklausomi šios tyrimų srities tarptautinio lygio EMF 

mokslininkai nurodė, kad: „2009 m. ICNIRP pateikė 

pareiškimą, kuriame buvo dar kartą patvirtinamos jų 1998 m. 

gairės, nes, jų nuomone, nuo to laiko mokslinėje literatūroje 

nebuvo pateikta jokių ribines vertes viršijančių neigiamo 

poveikio įrodymų, todėl būtinybės peržiūrėti jų gaires dėl 

aukšto dažnio elektromagnetinių laukų poveikio nėra. Iki pat 

šios dienos ICNIRP tą tvirtina, nepaisant didėjančio 

priešingų mokslinių įrodymų kiekio. Mūsų nuomone, dėl to, 

kad ICNIRP gairės neapima ilgalaikio ir mažo intensyvumo 

poveikio, jos nėra pakankamos visuomenės sveikatai 

apsaugoti“ (30). 

ICNIRP tik patvirtina terminį RD spinduliuotės poveikį. 

Dėl to, didelės žalingo neterminio poveikio tyrimų dalies yra 

nepaisoma. Daugiau apie tai kalbama specialistų 

recenzuotame moksliniame straipsnyje (3). 

2018 m. ICNIRP išleido „ICNIRP pranešimas: „Dviejų 

2018 m. paskelbtų radijo dažnio elektromagnetinio lauko 

kancerogeniškumo gyvūnams tyrimų kritinis vertinimas“ 

(36). 

Keista, kad šiame pranešime nurodoma, jog JAV 

Nacionalinės toksikologijos programos (NTP) RD 

spinduliuotės gyvūnams tyrimo metu atliktas 

histopatologinis vertinimas nebuvo koduotas (12,13). 
Tiesa, nepagrįsta NTP tyrimo kritika jau buvo paneigta (37); 

vis dėlto panašu, kad tai turėjo labai mažai arba neturėjo 

jokios įtakos šiam ICNIRP pranešimui ir dėl to galima 

sudvejoti gyvūnų tyrimo išvadomis: „Šie komentarai yra 

susiję su nepagrįsta kritika dėl NTP tyrimo eigos ir rezultatų, 

siekiant sumenkinti tyrimo duomenų apie RFR (radijo dažnių 

spinduliuotės) naudą, vertinant žmonių sveikatai kylančias 

rizikas. Priešingai šiai kritikai, neseniai ekspertų grupė 

nustatė, kad NTP tyrimai buvo puikiai suplanuoti, o rezultatai 

parodė, kad tiek GSM, tiek CDMA skleidžiama RFR buvo 

kancerogeninė žiurkių patinėlių širdžiai (švanomos) ir 

smegenims (gliomos) (37). 

Priešingai 13 ICNIRP komisijos narių nuomonei, 29 

mokslininkų iš 18 šalių IARC patariamoji grupė nustatė, kad 

vėžio biologinis tyrimas su tiriamais gyvūnais bei techniniai 

įrodymai pagrindžia pakartotinio RD spinduliuotės sukelto 

kancerogeniškumo vertinimo poreikį (38). 
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ICNIRP projektas. 2018 m. liepos 11 d. ICNIRP paskelbė 

projektą dėl laike kintančių elektros, magnetinių ir 

elektromagnetinių laukų (nuo 100 kHz iki 300 GHz) poveikio 

gairių. Iki 2018 m. spalio 9 d. jis buvo atviras viešoms 

konsultacijoms. B priedas buvo grindžiamas sveikatai 

kylančių rizikų vertinimu, paremtu literatūros šaltinių 

apžvalga (39). 

Keista tai, kad 2011 m. IARC nurodyta RF-EMF poveikio 

klasifikacija, priskirta 2B grupei („galimai“ kancerogeniška 

žmonėms), naujausiame ICNIRP gairių projekte buvo 

nuslėpta. Reikia paminėti, kad vienas iš ICNIRP komisijos 

narių, Martin Röösli (40), taip pat buvo vienas iš IARC 

ekspertų, 2011 m. gegužės mėn. vertinusių RD 

kancerogeniškumą (41). Jis turėtų gerai išmanyti IARC 

klasifikaciją. IARC klasifikacija prieštarauja moksliniam 

ICNIRP gairių pagrindimui, todėl būtina parengti naujas 

gaires bei sustabdyti 5G technologijos diegimą. 

Dėl šios priežasties, ICNIRP įvairioms vyriausybėms 

teikia moksliškai netikslius vertinimus. Problema yra ta, kad 

atsižvelgiama tik į terminį (kaitimo) RD spinduliuotės 

poveikį, o kitokio neterminio poveikio nepaisoma. JK 

atliktoje analizėje atskleidžiami šie netikslumai (4). Jie 

aptariami ir kitame straipsnyje (5). Visi ICNIRP komisijos 

nariai yra atsakingi už šiuos šališkus pareiškimus, kurie nėra 

grindžiami akivaizdžiais moksliniais faktais. 

 
ICNIRP paskelbė naujas gaires dėl RD spinduliuotės. 2020 

m. kovo 11 d. ICNIRP paskelbė naujas gaires dėl poveikio 

EMF diapazone nuo 100 kHz iki 300 Ghz, vadinasi apimant 

ir 5G (8). Kaip ir ankstesnėse jų gairėse (6,7), į 

eksperimentinius tyrimus, demonstruojančius neterminį 

biologinį poveikį / poveikį sveikatai (9,10), neatsižvelgiama. 

Be to, ICNIRP padidino orientacinius lygius visuomenei – 

vidutiniškai daugiau nei 6 min. RD dažniams >2-6 Ghz 

(tokiems, kokie bus naudojami 5G technologijai šiame dažnių 

diapazone), nuo 10 W/m2 (5 ir 7 lentelės 6 nuorodoje) iki 40 

W/m2 (6 lentelė 8 nuorodoje). Taip grindžiamas kelias dar 

didesniems nei esami jau ir taip labai dideli 5G poveikio 

lygiams. 

ICNIRP 2020 gairių A priede aptariama dozimetrija (8). 

Diskusiją apie „susijusius biofizinius mechanizmus“ reikėtų 

sukritikuoti. Vienintelis mechanizmas, į kurį atsižvelgia 

ICNIRP, yra temperatūros kilimas, kuris gali įvykti veikiant 

5G, ir neatsižvelgiama į jau nustatytą neterminį biologinį 

poveikį / poveikį sveikatai (42,43). EMF biologinio poveikio 

srities specialistai puikiai žino, kad nustatytas korinio ryšio 

poveikis, pavyzdžiui, DNR pažeidimai, baltymų pažeidimai, 

chromosomų pažeidimai ir reprodukcinės sistemos 

sutrikdymas bei įvairūs kiti biologiniai poveikiai / poveikiai 

sveikatai nėra susiję su jokiu dideliu temperatūros padidėjimu 

audiniuose (44-47). Jonų sukelto svyravimo mechanizmą (48) 

reikėtų nurodyti kaip galimą elektrai jautrių jonų kanalų 

netaisyklingo praėjimo ląstelių membranose neterminį 

mechanizmą, dėl kurio sutrinka ląstelių elektrocheminis 

balansas ir atsiranda laisvųjų radikalų bei prasideda ląstelių 

oksidacinis stresas, kuris sukelia genetinius pakitimus 

(15,49). Netaisyklingas jonų kanalų praėjimas ląstelių 

membranose yra siejamas su ląstelių membranų laidumo 

pokyčiais, kuriuos savo suvestinėje ICNIRP pripažįsta (8). 

ICNIRP 2020 gairių B priede aptariamos rizikos sveikatai 

(8). Ir vėl atsižvelgiama tik į terminį poveikį, o literatūros 

šaltiniai apie neterminį poveikį sveikatai 

yra atmetami (9,10,50). Nepaisant visų projekto konsultacijų, 

galutinė išspausdinta versija apie poveikį sveikatai iš esmės 

yra identiška juodraščio versijai ir, panašu, kad į komentarus 

nebuvo atsižvelgta (19). Toliau aptariamas B priedas apie 

poveikį sveikatai (8). 

 
B priedas prasideda taip: „Pasaulio sveikatos organizacija 

(PSO) atliko išsamią radijo dažnių elektromagnetinius laukus 

(EMF) bei poveikį sveikatai aprašančios literatūros 

apžvalgą, 2014 m. išspausdintą kaip viešai konsultacijai 

atvirų aplinkos sveikatos kriterijų dokumentą. Be to, 

Atsirandančių ir nustatomų naujų sveikatos pavojų mokslinis 

komitetas (SCENIHR), Europos Komisijos iniciatyva, taip pat 

parengė ataskaitą apie galimą elektromagnetinių laukų 

poveikį sveikatai (SCENIHR 2015), o Švedijos radiacinės 

saugos institucija (SSM) šiuo klausimu parengė kelias 

tarptautines ataskaitas (SSM 2015, 2016, 2018). Naujausiose 

gairėse šiais literatūros šaltiniais buvo remiamasi vertinant 

radijo dažnių EMF poveikį sveikatai ir nebuvo atsižvelgiama 

į atskirus tyrimus“. 

Per 11 metų nuo ankstesnio 2009 m. ICNIRP pareiškimo 

(7)), ICNIRP nesugebėjo atlikti naujo RD spinduliuotės 

poveikio sveikatai vertinimo. Vis dėlto, kaip nurodoma I 

lentelėje, kai kurie esami ICNIRP nariai taip pat yra ir kitų 

komitetų nariai, pavyzdžiui, ES Atsirandančių ir nustatomų 

naujų sveikatos pavojų mokslinio komiteto (SCENIHR), 

Švedijos radiacinės saugos institucijos (SSM) ir PSO. Taip 

susidaro asmenų grupė, kuri remia ICNIRP koncepciją dėl 

RD spinduliuotės (4,5,22,51). Beje, šeši iš septynių PSO 

narių, įskaitant Emelie van Deventer, taip pat priklauso 

ICNIRP (5,7). Taigi, PSO spinduliuotės programos 

(tarptautinio EMF projekto) komandos vadovė Emilie van 

Deventer yra pagrindinės ICNIRP komisijos stebėtoja ir 

panašu, kad ICNIRP daro įtaką SSM. Tarp dabartinių 

septynių išorės ekspertų (Danker-Hopfe, Dasenbrock, Huss, 

Harbo Polusen, van Rongen, Röösli ir Scarfi), penki taip pat 

yra ir ICNIRP nariai, o van Deventer dirbo SSM. 

Kaip buvo aptarta kitame šaltinyje (5), mažai tikėtina, kad 

asmens atliekamas RD spinduliuotės poveikio sveikatai 

vertinimas galėtų skirtis, priklausomai nuo to, kuriai grupei 

asmuo priklauso. Dėl to, renkantis grupės narius galutinė 

vertinimo išvada jau gali būti nuspėjama (rizikos nekelianti 

koncepcija). Be to manome, kad tai neatitinka tinkamo 

mokslinio elgesio kodekso. 

2015 m. SCENIHR ataskaita (52) buvo papildomai 

remiamasi siekiant pagrįsti tolesnę belaidės technologijos 

plėtrą. Šia ataskaita įvairiose šalyse buvo remiamasi diegiant 

šią technologiją. Vienas SCENIHR ataskaitoje taikytas 

metodas, kuris atmeta vėžio rizikas, apima selektyvų tyrimų 

parinkimą, neapimant tų tyrimų, kuriuose aprašomos vėžio 

rizikos bei apimant kai kuriuos prastesnės epidemiologinės 

kokybės tyrimus. Ataskaitą smarkiai sukritikavo interesų 

konfliktų neturintys tyrėjai (53): „2015 m. sausio mėn. 

Atsirandančių ir nustatomų naujų sveikatos pavojų mokslinis 

komitetas (SCENIHR) paskelbė galutinę savo nuomonę apie 

galimą elektromagnetinių laukų poveikį sveikatai... SCENIHR 

neatsakė į klausimą, į kurį turėjo atsakyti. Komitetas atsakė į 

kitą 
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klausimą, savo išvadas apribodamas neabejotino arba 

priežastinio ryšio sukūrimu, o ne galimomis sveikatai 

kylančiomis rizikomis... Trumpai tariant, SCENIHR neatliko 

mokslinės galimų sveikatai kylančių rizikų peržiūros. 

Nesugebėjus nustatyti galimų sveikatai kylančių rizikų, 

gaunamos klaidingos ir apgaulingos išvados. Faktas, kad 

SCENIHR kalba aiškiai ir įtikinančiai rodo, kad EMF 

sveikatai kylančios rizikos yra galimos, o kai kuriais atvejais 

yra nustatytos. Komitetas privalo atkreipti Europos 

Komisijos dėmesį į tai, kad EMF yra nauja kylanti problema, 

kuri gali sukelti tikrą arba galimą pavojų“. 

Kalbant apie SSM, yra tik metiniai atnaujinimai, o 

bendras vertinimas nėra atliktas. Dėl to kruopščios apžvalgos 

nėra. Ne vienerius metus ICNIRP dominavo šiame komitete 

(I lentelė). Dėl šios priežasties mažai tikėtina, kad SSM 

nuomonė skirtis nuo ICNIRP nuomonės. 

2014 m. PSO paskelbė RD laukų ir įtakos sveikatai 

monografijos projektą, kuris buvo atviras viešiems 

komentarams (54). Reikia paminėti, kad PSO pateikė tokį 

pareiškimą: „Šis dokumento projektas yra skirtas viešoms 

konsultacijoms. Necituokite.“ ICNIRP nepaisė šio nurodymo 

ir panaudojo minėtąjį dokumentą. Viešos dokumento projekto 

konsultacijos buvo atmestos ir niekada neskelbtos. 

Be van Deventer, dar penki iš šešių pagrindinės už PSO 

dokumento projektą atsakingos grupės narių (Mann, 

Feychting, Oftedal, van Rongen ir Scarfi) buvo susiję su 

ICNIRP ir tai yra interesų konfliktas (I lentelė). Scarfi yra 

buvusi ICNIRP narė (5). Keli asmenys ir grupės PSO išsiuntė 

kritiškų pastabų dėl įvairių RD spinduliuotės monografijos 

projekto trūkumų. PSO taip ir nereagavo į šiuos komentarus 

ir visiškai neaišku, ar į juos iš viso buvo atsižvelgta. 

Nepaisant to, galutinė PSO išsamios peržiūros versija taip ir 

nebuvo paskelbta. Vietoje to, 2019 m. spalio 8 d. PSO 

nusprendė (Emelie van Deventer) atlikti sistemines apžvalgas 

ir išanalizuoti bei apibendrinti turimus įrodymus: „Šiuo 

sprendimu PSO kviečia tinkamas specialistų komandas 

parodyti savo suinteresuotumą atlikti sisteminę vienos (arba 

kelių) iš šių temų apžvalgą: SR1 - RD poveikio įtaka vėžio 

atsiradimui (žmonių stebimieji tyrimai); SR2 - RD poveikio 

įtaka vėžio atsiradimui (gyvūnų tyrimai); SR3 - RD poveikio 

įtaka nepageidaujamiems reprodukcijos rezultatams (žmonių 

stebimieji tyrimai); SR4 - RD poveikio įtaka 

nepageidaujamiems reprodukcijos rezultatams (gyvūnų ir in 

vitro tyrimai); SR5 - RD poveikio įtaka pažinimo sutrikimams 

(žmonių stebimieji tyrimai); SR6 - RD poveikio įtaka 

pažinimo sutrikimams (žmonių eksperimentiniai tyrimai); 

SR7 - RD poveikio įtaka simptomams (žmonių stebimieji 

tyrimai); SR8 - RD poveikio įtaka simptomams (žmonių 

eksperimentiniai tyrimai); SR9 - RD poveikio įtaka 

oksidacinio streso biožymenims; SR10 - Bet kokio šaltinio 

sukelto karščio poveikis ir su skausmu, nudegimais, katarakta 

bei karščiu susijusios ligos“. 

Šio straipsnio autoriai priklausė komandai, kuri paskelbė 

norinti atlikti SR1 - žmonių vėžio apžvalgą. 2019 m. 

gruodžio 20 d. iš PSO spinduliuotės programos atstovų buvo 

gautas toks atsakymas: „Kruopščiai išanalizavę, mes 

nusprendėme pasirinkti kitą komandą šiai sisteminei 

apžvalgai atlikti“. 

Viso proceso metu labai svarbu skaidrumas. Dėl to, PSO 

buvo išsiųsta užklausa su prašymu pateikti 

atsakymus į šiuos klausimus: „Kas atlikto į prašymą atlikti 

apžvalgą atsiliepusių grupių vertinimą? Kokie kriterijai buvo 

taikomi? Kiek grupių atsiliepė ir kas jos? Kurios grupės buvo 

pasirinktos skirtingoms temoms apžvelgti?“ Nors prašymas 

buvo išsiųstas keturis kartus (2020 m. sausio 2 d., sausio 3 d., 

balandžio 7 d. ir balandžio 30 d.), atsakymas iš PSO taip ir 

neatkeliavo. Panašu, kad tai slaptas procesas, vykstantis už 

uždarų durų. Šios aplinkybės buvo aprašytos ir „Microwave 

News“ (55). 

Svarbu pateikti komentarą apie esam  ICNIRP vertinimą. 

Aišku, kad 2020 m. vasario 27 d., likus dviem savaitėms iki 

ICNIRP publikacijos, PSO Visuomenės sveikatos, aplinkos 

apsaugos ir socialinių sveikatos veiksnių komisija paskelbė 

pranešimą apie 5G mobiliojo ryšio tinklus bei sveikatą: „Iki 

šiol ir atlikus daugybę tyrimų nustatyta, kad belaidės 

technologijos nėra priežastiniu ryšiu susijusios su neigiamu 

poveikiu sveikatai“ (56). Remiantis turimomis žiniomis (4,5,9-

11,17,19), šis pareiškimas nėra teisingas ir jame nebuvo jokio 

asmens parašo. 5G saugumo tyrimų stoka jau buvo aptarta 

anksčiau (19). Be to, nėra įrodymų, kurie nepageidaujamus 

reiškinius gali „priežastiniu ryšiu susieti“ su poveikiu. 

Priežastingumas nėra empirinis faktas. Tai interpretacija. 

Toliau aptariamas tik vienas (vėžys) iš aštuonių skirtingų 

ICNIRP publikacijoje (8) pateiktų rezultatų, nes yra susijęs su 

pagrindine mūsų tyrimu sritimi. 

viii) Vėžys. 

„Trumpai tariant, radijo dažnių EMF įtaka vėžio 

atsiradimui ar vystymuisi nebuvo pagrįsta. 

 

Santrauka 

 
Vienintelis pagrįstas neigiamas radijo dažnių EMF poveikis 

sveikatai yra nervų stimuliacija, ląstelių membranų laidumo 

pakitimai ir pakilusios temperatūros sukeltas poveikis. 

ICNIRP (1998) gairėse nėra pateikiama įrodymų dėl 

neigiamo poveikio sveikatai, kai lygis nesiekia ribinių verčių 

ir nėra įrodymų dėl sąveikos mechanizmo, kuris padėtų 

nuspėti, ar dėl radijo dažnių EMF gali būti daromas 

neigiamas poveikis sveikatai, kai lygis yra žemiau ribinių 

verčių. 

 

Komentarai 

 
ICNIRP projektas (39) prieš tai buvo trumpai aptartas (19). 

Išleista galutinė versija apie poveikį sveikatai iš esmės yra 

panaši į juodraštį. Šioje versijoje pateiktos informacijos 

negalima vertinti kaip mokslinio fakto, nes nurodoma, kad 

RD spinduliuotė nekelia rizikos. Vienas iš pavyzdžių yra šis 

teiginys (41 p.): „...Hardell grupės Švedijoje atlikti atvejo 

kontrolės tyrimai rodo stipriai padidėjusią tiek akustinės 

neuromos, tiek piktybinių smegenų navikų riziką po mažiau 

nei penkerių metų nuo mobiliųjų telefonų naudojimo pradžios 

ir esant gana trumpai bendrai pokalbių trukmei“. 

Remiantis mūsų publikacija apie gliomą, šis tvirtinimas 

nėra tikslus (11). Trumpiausios trukmės (>1–5 m.) grupėje, 

gliomos rizika, naudojant belaidžius telefonus (mobiliuosius 

telefonus ir (arba) belaidžius telefonus), nebuvo padidėjusi 

(galimybių santykis (OR) 1,1; 95 % CI, 0,9–1,4). Pastebėtas 

didelis statistiškai reikšmingas gliomos rizikos padidėjimas, 

esant 100 bendro naudojimo valandų (OR, 1,011; 95 % CI, 

1,008–1,014) arba per laukimo metus (OR, 1,032; 95 % CI, 
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1,019–1,046) (11). Šie rezultatai neatitinka ICNIRP tvirtinimų. 

Kalbant apie akustinę neuromą, atitinkami išsamūs 

rezultatai yra skelbiami ankstesniame mūsų tyrime (57). 

Trumpiausias laukimo laikotarpis (>1–5 m.) davė 1,2 OR (95 

% CI, 0,8–1,6) belaidžių telefonų naudojimo atveju; esant 

100 bendro naudojimo valandų (OR, 1,008; 95 % CI, 1,002–

1,014) ir per laukimo metus (OR, 1,056; 95 % CI, 1,029–

1,085) rizika padidėjo. Taigi, ICNIRP tvirtinimas yra 

klaidingas. 

Labai keista, kad ICNIRP nėra informuoti, o jų straipsniai 

remiasi netinkamai suprasta specialistų recenzuotų straipsnių 

informacija, kaip aukščiau pateiktame pavyzdyje. Be to, į 

literatūros sąrašą mūsų tyrimai (11,57) ir kitas Coureau ir kt. 

(58) tyrimas, o taip pat 2011 m. IARC vertinimas (1,2) į 

literatūros sąrašą nėra įtraukti. Keli ICNIRP pareiškimai yra 

padaryti be mokslinių straipsnių nuorodų.  Kita vertus, danų 

atliktas kohortinis tyrimas dėl mobiliųjų telefonų naudojimo 

(59) yra įtrauktas nepaisant to, kad IARC (1,2) bei mūsų 

apžvalgoje (60) jis buvo nurodomas kaip neinformatyvus. 

Autorių, tarp kurių yra ir ICNIRP narių, parašyto šališko 

straipsnio, kuriuo siekiama „įrodyti“ rizikos nekeliančią RD 

spinduliuotės kancerogeniškumo koncepciją (23), cituoja 

ICNIRP. Svarbu paminėti, kad straipsnio nerecenzavo 

specialistai ir manome, kad tokia versija jo iš viso nereikėjo 

publikuoti. Minėto straipsnio trūkumai aptariami toliau. Kaip 

aptariama toliau, kitas teiginys (23) dėl padidėjusios smegenų 

auglių rizikos, susijusios su belaidžių telefonų naudojimu, yra 

neteisingas: „Vis dėlto, jie nenuosekliai kalba apie smegenų 

vėžio atvejų skaičių įvairiose šalyse ar regionuose, kurie 

nenustatė atvejų skaičiaus padidėjimo nuo mobiliųjų telefonų 

naudojimo pradžios“. 

Šiai ICNIRP publikacijai taip pat galima pritaikyti EMF 

kvietimo metu (61) išsakytą kritiką dėl 2018 m. ICNIRP 

gairių projekto. Kvietimą pasirašė 164 mokslininkai ir 

gydytojai, o taip pat 95 NGO: „Tarptautinė apsaugos nuo 

nejonizuojančios spinduliuotės komisija (ICNIRP) 2018 m. 

liepos 11 d. pateikė gairių projektą dėl riboto elektros, 

magnetinių ir elektromagnetinių laukų (nuo 100 kHz iki 300 

GHz) poveikio.1 Šios gairės nėra moksliškos, jos yra 

pasenusios ir neatspindi objektyvaus šio tipo spinduliuotės 

poveikio mokslinių faktų vertinimo. Jie neatsižvelgė į didelę 

dalį mokslinių išvadų, kurios aiškiai ir įtikinamai parodo 

žalingą poveikį, kai intensyvumo lygis nesiekia nurodyto 

ICNIRP gairėse.2 Gairės nėra tinkamos apsaugoti žmones ir 

aplinką. ICNIRP gairės apsaugo tik nuo ūmaus terminio 

poveikio, esant trumpalaikiam ir intensyviam poveikiui. 

Gairės neapsaugo nuo žalos, kurią daro žemo intensyvumo ir 

ilgalaikis poveikis, pavyzdžiui, sukelia vėžį, daro žalą 

reprodukcijos sistemai arba nervų sistemai. Toks poveikis 

taip pat aiškiai pastebimas ir esant lėtiniam poveikiui, kai 

intensyvumo lygis nesiekia ICNIRP ribinių verčių.2,3 

ICNIRP įgaliojimą pateikti poveikio gaires būtina rimtai 

kvestionuoti. ICNIRP yra susaistyta ryšiais su pramonės 

atstovais.12,13 Jos nuomonė nėra objektyvi, neatspindi 

mokslinių faktų. Ji yra šališka ir palanki pramonės 

atstovams. Nenoras atsižvelgti į mokslines išvadas apie žalą 

rodo, kad ICNIRP gina pramonės atstovus, o ne rūpinasi 

visuomenės sveikata ir aplinka. 

Mes prašome Jungtinių Tautų, Pasaulio sveikatos 

organizacijos ir visų vyriausybių palaikyti medicininių 

gairių kūrimą bei laikymąsi16. Tokių medicininių gairių, 

kurios nebūtų parengtos interesų konfliktų fone, esant 

tiesioginiams ar netiesioginiams saitams su pramonės 

atstovais, kurios atspindėtų medicinos mokslą ir būtų 

skirtos iš tikrųjų apsaugoti“. 
Neseniai publikuotoje ICNIRP ataskaitoje, kurią parengė du 

Europos Parlamento nariai, nurodoma: „Tai svarbiausia šios 

ataskaitos išvada: Tikrai moksliškai pagrįstų rekomendacijų 

negalime tikėtis iš ICNIRP. Europos Komisija ir nacionalinės 

vyriausybės, pavyzdžiui, Vokietijos vyriausybė, turėtų nutraukti 

ICNIRP finansavimą. Pats laikas, kad Europos Komisija sukurtų 

naują, viešą ir visiškai nepriklausomą patariamąją tarybą dėl 

nejonizuojančios spinduliuotės“ (22). 

Kiti netinkamo mokslinių faktų vertinimo pavyzdžiai 

Publikuotas straipsnis. Šiame skyriuje aptariamas ne moksliniais 

faktais grįstas išvadas aprašantis straipsnis, kuriame atspindimas 

šališkas mobiliųjų telefonų naudojimo sukeltų vėžio rizikų 

vertinimas. Šis straipsnis naudojamas kaip neobjektyvumo ir 

šališkumo pavyzdys (23). Šią ataskaitą 2020 m. ICNIRP (8) 

naudojo vertindama rizikas. Po vertinimo buvo nurodyta, kad 

rizikų smegenų ir galvos auglių atsiradimui nėra. Dėl to, 

straipsnį reikėtų aptarti išsamiau. 

Minėtame straipsnyje yra daugybė rimtų mokslinių trūkumų. 

Vienas jų yra tas, kad neaptariami belaidžių telefonų naudojimo, 

galinčio sukelti smegenų auglius, rezultatai. Taip pat 

neįtraukiami išsamūs Hardell ir kt. (11,57) tyrimų rezultatai apie 

belaidžius telefonus. 

Pagrindiniame tekste pateikti su gliomos rizika susiję skaičiai 

neatspindi bendro mobiliųjų telefonų naudojimo intensyvumo, o 

taip pat naudojimo toje pačioje arba skirtingose pusėse, įtakos 

auglio lokalizacijai smegenyse. Kai kurie Röösli ir kt. (23) 

pateikiami rezultatai, pavyzdžiui, informacija apie bendrą 

naudojimą, yra įtraukti į papildomą medžiagą, tačiau 

nenurodoma padidėjusi rizika, kylanti dažniems naudotojams 

(11, 57, 58, 62). Papildomos informacijos skyriaus 4 paveiksle 

visi galimybių santykiai, susiję su ilgalaikiu (≥10 metų) 

mobiliųjų telefonų naudojimu, viršija gliomos ir neuromos (23) 

vienetą (>1,0). Nepateikiama jokių su mobiliųjų telefonų 

naudojimu vienoje pusėje susijusių rezultatų (tos pačios pusės 

auglio lokalizacija ir mobiliųjų telefonų naudojimas), nors 

biologiniu požiūriu tai labai svarbu. Vertinant riziką, bendro 

naudojimo, laukimo trukmės ir naudojimo vienoje pusėje 

rezultatai yra be galo svarbūs. Remiantis šiais rezultatais 

pastebima padidėjusios smegenų ir galvos auglių rizikos 

tendencija (11,57). 

Minėtame straipsnyje atminties paklaidos aptariamos kaip 

padidėjusios rizikos priežastis (23).  Hardell ir kt. (11,57) 

tyrimuose nagrinėti visų tipų smegenų augliai. Vienoje analizėje 

to paties tyrimo meningiomų atvejai buvo naudojami kaip 

„kontrolinis“ vienetas (11) ir buvo nurodytas statistiškai 

reikšmingas gliomos rizikos padidėjimas, susijęs su mobiliųjų 

telefonų naudojimų (vienos pusės OR, 1,4; 95 % CI, 1,1–1,8; 

abiejų pusių OR, 1,0; 95 % CI, 0,7–1,4) bei belaidžių telefonų 

naudojimu (vienos pusės OR 1,4; 95 % CI, 1,1–1,9; abiejų pusių 

OR, 1,1; 95 % CI, 0,8–1,6). Rezultatus „aiškinant“ atminties 

paklaidomis, tiek gliomos, tiek meningiomos atveju būtų gauti 

panašūs rezultatai. Taigi, šio tipo analizė neparodytų 

padidėjusios gliomos rizikos. Akustinės neuromos atveju 

statistiškai reikšmingai padidėjusi rizika nustatyta kontrolinėmis 

grupėmis imant meningiomos atvejus (57). Dėl šios priežasties,  
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Hardell ir kt. (11,57) tyrimų rezultatų negalima aiškinti 

sisteminiu poveikio tarp atvejų ir kontrolinių grupių 

skirtumu. Röösli ir kt. (23) neatsižvelgė į šias svarbias 

metodologines išvadas. Ilgalaikio mobiliųjų telefonų 

naudojimo analizėse buvo įtrauktas danų atliktas kohortinis 

mobiliųjų telefonų naudojimo tyrimas (59), kuris 2011 m. 

IARC vertinime (1,2) buvo nurodytas kaip neinformatyvus. 

Metodologinis minėto tyrimo trūkumas buvo tas, kad į 

poveikio grupę buvo įtraukti tik privatūs Danijos mobiliųjų 

telefonų turėtojai nuo 1982 iki 1995 m. (59). Nebuvo įtraukta 

labiausiai paveikta grupė, sudaryta iš 200 507 verslo srities 

mobiliųjų telefonų naudotojų. Vietoje jų buvo įtraukta 

nepaveikta likusios danų populiacijos kontrolinė grupė. 

Mobiliųjų telefonų turėtojai nuo 1995 m. į paveiktą grupę 

nebuvo įtraukti ir vėliau buvo laikomi nepaveiktais. Neatlikta 

jokia mobiliųjų telefonų naudojimo pusės įtakos auglių 

lokalizacijai analizė. Svarbu paminėti, kad šis kohortinis 

tyrimas buvo įtrauktas skaičiuojant riziką, nors Martin Röösli 

buvo IARC vertinimo grupės narys ir turėjo žinoti apie IARC 

sprendimą. Röösli ir kt. (23) neatsižvelgia į įvairius danų 

atlikto kohortinio tyrimo trūkumus, išsamiai aptartus 

specialistų recenzuotame straipsnyje (60). 

Kalbant apie gyvūnų tyrimus, Ramazzini institute atliktas 

Falcioni ir kt. (14) tyrimas dėl spinduliuotės 

kancerogeniškumo buvo tik paminėtas kaip literatūros 

šaltinis, tačiau rezultatai nebuvo aptarti. Beje, šios išvados 

(14) pagrindžia žmonių epidemiologiniuose tyrimuose (3) 

nustatytas rizikas, o taip pat NTP tyrimo rezultatus (12,13). 

Smegenų auglių atvejų tyrimų rezultatai nėra pateikti 

tinkamu būdu. Daug dėmesio skiriama Švedijos vėžio 

registro duomenims (63,64), tačiau neaptariami įvairūs 

smegenų auglių atvejų nurodymo registrui trūkumai. Šie 

trūkumai detaliai aprašomi ankstesniame tyrime (63), tačiau 

Röösli ir kt. (23) apie juos neužsimena. 

Kelių šalių pateikti duomenys rodo didėjantį pacientų su 

smegenų augliais skaičių, pavyzdžiui, Švedijoje (63,64), 

Anglijoje (65), Danijoje (66) ir Prancūzijoje (67). Röösli ir kt. 

(23) straipsnyje nėra objektyvaus mokslinio smegenų ir 

galvos auglių rizikos, susijusios su belaidžių telefonų 

naudojimu, vertinimo, todėl jis nėra tinkamas. Nepaisydami 

biologiniu požiūriu svarbių rezultatų ir remdamiesi tyrimais, 

kurie buvo nustatyti kaip neinformatyvūs, autoriai padarė 

išvadą, kad rizikų nėra:   „Trumpai tariant, visų esamų 

tyrimų, įskaitant in vitro, in vivo ir epidemiologinius tyrimus, 

rezultatai rodo, kad ryšio tarp MT (mobiliųjų telefonų) 

naudojimo bei auglių atsiradimo labiausiai paveiktuose 

organuose bei audiniuose nėra“. 

Röösli ir kt. (23) neatsižvelgė į padidėjusią vėžio riziką 

žmonių epidemiologijos tyrimuose (11,57,58,62), gyvūnų 

tyrimuose (12-14,68,69) ir laboratoriniuose tyrimuose 

(15,16,37). Gaila, kad minėto straipsnio peržiūros proceso 

kokybė nėra tinkama. Straipsnyje nėra nurodyta, kas šį 

konkretų darbą finansuoja, o tai nėra priimtina. Pateikti tik 

keli komentarai apie bendrą finansavimą. Mažai tikėtina, kad 

tyrimo niekas nefinansavo. Esame įsitikinę, kad dėl daugybės 

trūkumų, minėto straipsnio nereikėjo publikuoti. 

CEFALO. 2011 m. buvo publikuotas atvejo kontrolės tyrimas, 

pavadinimu CEFALO, dėl mobiliųjų telefonų naudojimo ir 

smegenų auglių rizikos vaikams bei paaugliams (70). Panašu, 

kad tyrimu siekta neatskleisti tikrosios rizikos, nes buvo 

keliamas toks su belaidžių telefonų naudojimų susijęs 

klausimas: „Kaip dažnai [vaikas] naudojosi belaidžiu telefonu 

per pirmuosius 3 metus, kai naudojo reguliariai?“ 

Nėra jokių moksliškai pagrįstų priežasčių, kodėl tyrimą 

reikėtų apriboti pirmaisiais 3 metais. Rezultatai atspindi 

iškraipytus faktus ir klaidingą spinduliuotės poveikio 

klasifikaciją, nes Aydin ir kt. (70) specialiai neįtraukė 

duomenų apie ilgėjančią naudojimo trukmę ir didėjantį 

belaidžių telefonų spinduliuotės poveikį po pirmųjų 3 metų. Šis 

nemokslinis belaidžių telefonų poveikio vertinimas straipsnyje 

neminimas. Apie tai minima tik lentelės išnašoje ir metodų 

skyriuje (70), tačiau nepateikiamas joks paaiškinimas: „Mes 

išanalizavome, ar subjektai prie kūdikių galvų naudojo kūdikių 

monitorius, ar naudojosi belaidžiais telefonais ir įvertinome 

bendrą trukmę bei skambučių belaidžiais telefonais skaičių per 

pirmuosius 3 metus“. 

Ankstesni tyrimai parodė, kad šio tipo telefonai, o taip pat 

mobilieji telefonai, didina smegenų auglių riziką (11,57), todėl 

manome, kad pilnos belaidžių telefonų naudojimo poveikio 

istorijos atmetimas yra mokslinio darbo drausmės 

pažeidimams. 

Šio tyrimo autoriai kritiškai pakomentavo: „Papildomi 

tikrojo ryšio pagrindimo faktai nustatyti rasti gavus rezultatus, 

paremtus operatoriaus užfiksuotu 62 atvejų ir 101 kontrolinės 

grupės naudojimu. Nuo pirmojo panaudojimo (>2,8 m.) 

gaunamas OR 2,15 (95 % CI 1,07–4,29) su statistiniu požiūriu 

reikšminga tendencija (P = 0,001). Tokia informacija 

grindžiami rezultatai turėtų būti objektyvesni, nei tiesioginiai 

interviu, kurie buvo vykdomi tyrimo metu ir kurių metu 

apklausiamiesiems buvo atskleidžiama, kas yra atvejis, o kas 

kontrolinė grupė. Autoriai į šiuos rezultatus neatsižvelgė 

grįsdami tuo, kad nėra aiškios operatoriaus duomenų apie 

kitus kintamuosius tendencijos – bendros turėjimo trukmės, 

bendros skambučių trukmės ir bendro skambučių skaičiaus. Vis 

dėlto, statistinė visų šių grupių reikšmė buvo mažesnė, nes 

trūko operatoriaus užfiksuotų duomenų apie maždaug pusę 

atvejų ir kontrolinių grupių. Tai gali puikiai paaiškinti 

rezultatų skirtumus“ (71). 

Mūsų išvada: „Atsižvelgus į duomenis aišku, kad nurodomi 

keli padidėjusios rizikos atvejai, nepaisant nežymaus poveikio, 

trumpo laukimo laikotarpio ir tyrimo struktūros, analizių bei 

interpretavimo trūkumų. Akivaizdu, kad dėl šiame komentare 

mūsų pateiktų priežasčių, šios informacijos negalima naudoti 

kaip ryšio įrodymo“ (71). 

Tai visiškai priešinga autorių nuomonei, kad tyrimas 

neparodė jokios rizikos, kaip Martin Röösli 2011 m. liepos 28 

d. paskelbė spaudoje: ‘Kein erhöhtes Hirntumorrisiko bei 

Kindern und Jugendlichen wegen Handys... Die Resultate sind 

beruhigend’ [„Vaikams ir paaugliams, kurie naudoja 

mobiliuosius telefonus, smegenų auglių rizika nėra 

padidėjusi... Rezultatai yra raminantys“] (72). 

Panašią informaciją spaudai pateikė ir Maria Feychting iš 

Karolinska instituto Stokholme: „Raminantys rezultatai iš 

pirmojo jaunų mobiliųjų telefonų naudotojų bei vėžio rizikos 

tyrimo... Vadinamasis CEFALO tyrimas neparodė padidėjusios 

jaunų mobiliųjų telefonų naudotojų auglių rizikos“ (73). 

Įvertinus rezultatus ir įvairius mokslinius tyrimo trūkumus 

(70), teiginiai šiame pranešime spaudau yra neteisingi. 
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Diskusija 

 
Nėra abejonės, kad keli I lentelėje nurodyti asmenys daro 

įtaką, nes yra kelių organizacijų (ICNIRP, BERENIS, SSM, 

„ZonMw“ elektromagnetinių laukų ir sveikatos programa 

Nyderlanduose ir greitojo reagavimo grupė Japonijos EMF 

informacijos centrui) nariai, kurie tuo pačiu metu ir 

konsultuoja (74). 

Panašu, kad šiuo klausimu veikia tam tikrų asmenų grupė 

(75). Docentas Martin Röösli turėjo galimybę pateikti savo 

nuomonę apie šio su juo susijusio straipsnio turinį. Vienintelė 

jo žinutė buvo gauta 2020 m. sausio 16 d.: „Tik noriu 

patikslinti, kad visi mano tyrimai yra finansuojami 

viešosiomis lėšomis arba iš pelno nesiekiančių fondų. Manau 

skleisdami klaidingas žinias svarbių debatų neinicijuosite“. 

Akivaizdu, kad jo komentaras nėra tikslus, nes finansavimą 

jis gauna iš telekomunikacijų pramonės atstovų (76,77). 

Kaip matyti I lentelėje, keli ir dažniausiai tie patys 

asmenys dalyvauja RD spinduliuotės sveikatai sukeliamų 

rizikų vertinimuose bei skirtingų šalių institucijose dalinasi 

tomis pačiomis nuomonėmis, atspindinčiomis ICNIRP 

nuomones, apie rizikas (4,5). Taigi mažai tikėtina, kad 

būdami skirtingų organizacijų dalimi, jie pakeis savo 

nuomonę. Be to, jų kompetencija gamtos mokslų srityje, 

pavyzdžiui, medicinos, dažnai yra labai maža arba, dėl 

išsilavinimo šioje srityje stokos, jos iš viso nėra. Dėl to 

neįmanoma tinkamai įvertinti medicininių klausimų. Be to 

reikia paminėti, kad atmetus „tik terminis poveikis“ dogmą, 

būtų padaryta didelė įtaka visai belaidės technologijos 

bendruomenei, įskaitant leidimus bazinėms stotims, belaidės 

technologijos ir rinkodaros reglamentams, planams diegti 5G. 

Visa tai turėtų didžiulės įtakos pramonei. Tai gali paaiškinti 

ICNIRP, EU, WHO, SSM bei kitų agentūrų nenorą pripažinti 

rizikų egzistavimą. Vis dėlto, svarbiausia atsižvelgti į žmonių 

gerovę bei sveiką aplinką. Telekomunikacijų bendrovėms 

pelną atneša įvairūs dalykai, iš kurių vienas yra belaidė 

technologija. Pelningumą išlaikyti jos gali įvairiais būdais, 

pavyzdžiui, naudodami optinį pluoštą, kuris leidžia teikti 

daugiau duomenų ir užtikrinti mažesnį RD spinduliuotės 

poveikį. Kalbant apie atsakomybę, šių bendrovių žūtbūtinis 

noras plėsti belaidžio ryšio technologiją vėliau gali atsirūgti 

teismais, pavyzdžiui, kaip anksčiau buvo su asbesto ir tabako 

bendrovėmis (78,79). 

Neseniai išleistoje knygoje rašoma, kaip apgaule bandoma 

pasinaudoti agentūromis ir mokslu (80). Šiuo tikslu 

panaudojamos įvairios priemonės. Viena jų – duomenis iš 

naujo išanalizuoti neobjektyviais metodais, siekiant iš anksto 

nustatyto rezultato (23). Pavyzdžiui, tą galima padaryti 

pasamdant „nepriklausomus ekspertus“, kurie pradėtų 

kvestionuoti mokslinius rezultatus ir sukeltų abejonę (81,82). 

Įvairiuose knygos skyriuose (80–82) aiškiai aprašoma, kaip 

sukurtos priedangos grupės naudojamos pasiekti politikus bei 

daryti įtaką visuomenei, primetant šališką nuomonę. Kiti 

būdai gali būti nepriklausomų mokslininkų, kurie rizikas 

sveikatai nustato remdamiesi vien mokslu, įbauginimas ir 

persekiojimas arba mokslininkų, kurie nepritaria rizikos 

nebuvimo koncepcijai, finansavimo nutraukimas. Kita 

priemonė galėtų būti ekonominė parama sprendimus 

priimantiems asmenims bei specialios informacijos teikimas, 

kuri neatitinka mokslinių faktų ir yra užslėptas papirkimas 

(3,5,19,80–82). 

Tikslius rinkodaros tikslus turinti pramonė yra gerokai 

pranašesnė prie mažai finansuojamą išsibarsčiusių mokslininkų 

bendruomenę. Be to, labai svarbu pasiekti reguliavimo 

agentūras bei užversti jas komentarais apie siūlomus 

reglamentus (3). Norint visus šiuos veiksmus paneigti, reikia 

daug laiko ir tai ne visada įvyksta sėkmingai (19). Nepaisant 

to, šias aplinkybes reikia ištyrinėti ir publikuoti specialistų 

recenzuotoje literatūroje, kad būtų ateičiai. 

Tam tikrų rekomendacijų galima pateikti remiantis 

Šveicarijos ir ICNIRP patirtimi. Vienas iš būtų, kaip tą 

padaryti, yra į RD spinduliuotės sveikatai keliamų rizikų 

vertinimą įtraukti nešališkus ir patyrusius specialistus, kurie 

nebūtų paveikti interesų konfliktų. Kol su pramone nesusiję 

mokslininkai neatliks nepriklausomo tyrimo ir nepatvirtins 5G 

saugumo, tol 5G technologijos diegimą šalys turėtų atidėti. 2G, 

3G, 4G ir „WiFi“ taip pat nėra laikomi saugiais, tačiau 5G daro 

didžiausią žalingą biologinį poveikį (42,83,84). Šio straipsnio 

autoriai rekomenduoja surengti edukacinę kampaniją, kurios 

tikslas būtų informuoti visuomenę apie RD spinduliuotės 

keliamas rizikas sveikatai bei saugų technologijos naudojimą, 

pavyzdžiui, laidinio interneto mokyklose įvedimą (85), kaip 

anksčiau 2011 m. buvo rekomenduojama Europos Tarybos 

rezoliucijoje 1815 (86) bei EMF mokslininkų apeliacijoje (87). 

Papildomai vyriausybėms rekomenduojama imtis esamo RD 

spinduliuotės poveikio visuomenei mažinimo priemonių 

(88,89). Svarbu paminėti, kad RD spinduliuotės iš bazinių 

stočių paveiktiems asmenims buvo nustatyti DNR pažeidimai 

periferinio kraujo limfocituose, taikant „Comet“ tyrimo 

metodą, bei burnos ląstelėse, taikant mikrobranduolių tyrimą 

(90). 

Klaidingų ICNIRP saugos standartų alternatyva galėtų būti 

Europos aplinkos medicinos akademijos (EUROPAEM) EMF 

darbo grupės parengtos saugos rekomendacijos, kuriose nebūtų 

ICNIRP paliktų trūkumų (50). Neseniai į Tarptautines 

apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės gaires 

(IGNIR) buvo įtrauktos EUROPAEM saugos rekomendacijos 

(91). „Bioinitiative“ grupė, remdamasi neterminiu EMF 

poveikiu, pateikė panašias saugos rekomendacijas (92). PSO ir 

visos šalys turėtų taikyti ne pasenusius ICNIRP standartus, o 

EUROPAEM / „Bioinitiative“ / IGNIR saugos rekomendacijas, 

kurioms pritaria didžioji dalis mokslinės bendruomenės. 

Viską apibendrinant svarbu pasakyti, kad visi mokslinius 

įrodymus bei RD spinduliuotės rizikas sveikatai vertinantys 

ekspertai neturėtų interesų konfliktų ir nebūtų šališki. Buvimas 

ICNIRP nariu ir tiesioginis pramonės atstovų teikiamas 

finansavimas arba finansavimas iš pramonės atstovų 

finansuojamų fondų yra akivaizdus interesų konfliktas. Be to, 

rekomenduojama, kad į RD spinduliuotės poveikio sveikatai 

tyrimų rezultatų vertinimą atsižvelgtų telekomunikacijų 

bendrovės ir kiti pramonės atstovai. Daroma išvada, kad 

ICNIRP nesugebėjo atlikti išsamaus RD spinduliuotės keliamų 

rizikų sveikatai vertinimo. Naujausios ICNIRP publikacijos 

negalima naudoti kaip gairių, vertinant šį poveikį. 
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