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Sevanje mobilnega telefona in elektrosmog
Prebudite se, utrujeni, pozabljivi
KONSUMENT 11/2016 objavljeno: 21.09.2016, posodobljeno: 25.11.2016

vsebino

Študija mobilnega telefona kaže, da klicanje z mobilnim telefonom vpliva na duševno zmogljivost, celična jedra in DNK. Posebno pozornost je
treba nameniti izpostavljenosti otrok in mladostnikov. - To, kar ste prebrali tukaj, je ekskluzivno. Drugi mediji se bojijo izgube oglasov, mi v
KONSUMENTU smo brez oglasov; poročamo.

Preberite tudi: Mobilne komunikacije - Kako tvegano je sevanje mobitela? Preverjanje dejstev v www.test.de 8/2019

Če seštejete čas, ki so ga Avstrijci leta 2015 preživeli s svojim mobilnim telefonom in pametnim telefonom, je rezultat impresivno število: 39.673 let. To
ustreza obdobju od nastanka prvih jamskih slik v Homo sapiensu do današnjih dni. Za nas kot njegovega sodobnega potomca je po drugi strani potrebnih le
nekaj ur mobilne telefonije, da se dokažejo spremembe v kognitivni uspešnosti (zaznavanje, razmišljanje, odločitev, odzivanje) ter na celična jedra in DNK.

Študija AUVA

To kažejo trenutni izsledki študije na temo " Atermalni učinki elektromagnetnih polj v mobilnem radijskem sektorju" (ATHEM-2) , ki jih je naročila institucija,
da je težko obtožiti, da je sovražen tehnologiji ali napredku (kot to pogosto velja za kritične ugotovitve mobilnega radia) ): AUVA, tj. Zavod za splošno
nezgodno zavarovanje.

Medicinska univerza na Dunaju in v Seibersdorfu

Raziskovalno delo je opravilo vrhunski tim znanstvenikov z Medicinske univerze na Dunaju (inštituta za raziskave raka in higieno okolja) in oddelka za
"elektromagnetno združljivost" podjetja Seibersdorf Labor GmbH, ki sta bila vključena tudi v prejšnji projekt ATHEM-1 (2002 - 2008). Že takrat je EEG med
drugim odkril dolgotrajne spremembe v možganskih valovih (alfa valove) testnih oseb.

Invalidnost zaradi prevelikega sevanja mobitela?

Za znanstveni interes sta poleg ponovnega preizkusa morda odločilna še dva dejavnika:

Leta 2012 je italijansko vrhovno sodišče po resničnem preizkusnem maratonu upravitelju prvič podelilo invalidsko pokojnino, ker je menilo, da je bila
dokazana povezava med poklicnimi, dnevnimi, dolgoročnimi klici iz mobilnih telefonov in razvojem možganskega tumorja pri tožniku. Dejstva, ki ga AUVA kot
zavarovalnica 4.856.887 Avstrijcev (2015) verjetno ne more prezreti.

Leta 2013 je IARC (Mednarodna agencija za raziskave raka, podorganizacija WHO) visokofrekvenčna elektromagnetna polja (HF-EMF), ki se neizogibno
pojavljajo v mobilnih komunikacijah, razvrstila med "morda kancerogena".
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Mobilne komunikacije: Kako tvegano je sevanje mobilnega telefona? Preverjanje dejstevwww.test.de
Sevanje mobilnih telefonov: raziskava ATHEM-2 AUVA (2016)Raziskava atermalnih učinkov elektromagnetnih polj na območju mobilnega radia
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Vrednosti mobilnega telefona: podatki o izpostavljenosti sevanjuwww.handywerte.de
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Ali lahko lobi mobilnega telefona smiselno bere?
avtor NETclub50plus dne 21.9.2016 ob 19:57 popoldne
Če pogledate njihovo sporočilo za javnost (FMK, Forum Mobilkommunikation) na to temo, morate dvomiti. Dobesedno piše: "Dobra novica: Ni najdenih
učinkov - tudi po 16 urah izpostavljenosti." Članek o POTROŠNIKU že kaže, da je bila dokazana cela vrsta učinkov na vseh ravneh (kognitivni, celični).
Mimogrede, 16 ur se nanaša na celične teste v laboratoriju - spremembe v celicah ustne sluznice so bile ugotovljene pri preskusnih osebah po
izpostavitvi dve uri v petih dneh - tudi tedne kasneje. To popolnoma prezre PR-oddajo FMK. - V zvezi s celičnimi reakcijami je bilo preučeno veliko
število celičnih linij, od katerih niso vse reakcije na sevanje UMTS (kar je že dolgo znano). Iz tega dejstva, da "ni bilo najdenih učinkov" (milo rečeno)
izkrivljanja dejstev, ker so na primer možganske tumorske celice v poskusu reagirale še posebej občutljivo. - Lobi citira študijo: "Noben od najdenih
učinkov ne omogoča sklepanja o neposrednih vplivih na zdravje." Naslednji, ključni stavek spada pod tabelo na FMK: "Kljub temu ustvarjajo
potencialno tveganje za izpostavljene osebe." Ker poleg DIRECT učinkov lahko obstajajo tudi kumulativni učinki. Cigareta še nikoli ni nikogar ubila
("brez neposrednega učinka"), ampak eno škatlo na dan na dolgi rok. In to lahko velja za sevanje mobitela.

Delite svoje izkušnje, vendar ostanite pošteni, dejanski in resnični. Za svoj prispevek ste pravno odgovorni. Izbrišemo navidezno oglaševanje in grobe
formulacije. Najdaljša dolžina besedila: 3800 znakov
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