Οι επιδράσεις της ΗΜΑ ακτινοβολίας κινητών
άλλων: Το παγόβουνο αναδύεται και η
προφύλαξη παραμένει η μόνη επιλογή

Δρ Στέλλα Κάννα Μιχαηλίδου
Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Περιβάλλον και
Υγεία του Παιδιού
Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ,
ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ
13η Ετήσια Εκπαιδευτική Ημερίδα της ΕΕΠΥΠ
Λευκωσία 26 Νοεμβρίου 2016

Η δομή
 H εκθεση και η ευαισθησία των παιδιών
 H επιστημονική τεκμηρίωση των
επιπτώσεων

 «Αποδεκτά» ΟΡΙΑ
 Μείωση της ΕΚΘΕΣΗΣ
SCMichaelidou
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Είμαστε ηλεκτρομαγνητικές υπάρξεις
Ο οργανισμός μας και οι
βιοχημικές διεργασίες
αναπόφευκτα αλληλεπιδρούν ή/και
επηρεάζονται από εξωτερικά
ηλεκτρομαγνητικά πεδια

ΕΥΑΙΣΘΗ
ΑΝΤΕΝΑ

ΡΑΔΙΟΚΥΜΜΑΤΑ με συχνότητα
30KΗz-300 GHz
μικρότερης ενεργείας από άλλες ακτινοβολίες:
ΚΑΙ εντούτοις εξαιρετικά βιοδραστικά
Μεταφέρουν πληροφορίες και δεν έχουν σταθερή ενταση
Χαρακτηρίζονται από
είναι βιοδραστικές.

παλμούς με κορυφές υψηλής έντασης γι΄αυτό

 α Διεισδύει βαθιά μέσα στο σώμα και στον εγκέφαλο και

 Εχει την δυνατότητα σε δεδομένες συνθήκες να επηρεάσει
την ηλεκτροφυσιολογία του σώματος αυτή διεισδύει βαθιά μέσα
στο σώμα (και στον εγκέφαλο)
Βασισμένη στην «ΗΜΕΡΙΔΑ Cyprus 22-10-15, Λ.Χ.
Λ.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
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Tα παιδιά είναι εκτεθειμένα ΣΥΝΕΧΩΣ σ’
ένα πρωτοφανές ηλεκτρονικό νέφος

κινητά

Παρακολούθηση
βρεφων
Bluetooth

WIFI

• Ασύρματες κονσόλες παιχνιδιών
• Υπολογιστές με ασύρματη σύνδεση
στο διαδίκτυο
• i-pads, tablets

Ηλεκτρονικό
νέφος

SCMichaelidou

Ασύρματα
τηλ
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EMF-RFR μπορεί να γίνει ιδιαίτερα
βιοδραστική αν είναι πολλαπλή
επαναλαμβανόμενη και αδιάκοπη …και σε
περιόδους ανάπτυξης ιδιαίτερα ευαίσθητες
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ

Αρχίζει και
συνεχίζει σε
πολύ
ευαίσθητες
περιόδους από
το έμβρυο
μέχρι την
εφηβεία

κτινοβολία αυτή διεισδύει βαθιά
Πολλαπλή
μέσα στοΑΔΙΑΚΟΠΗ
σώμα (και στον
ΠΟΛΛΑΠΛΗέφαλο)
2015-….
1999
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ΗΜΑ: εστία επιστημονικής
αντιδικίας

.

SCMichaelidou

Bioinitiative report evaluation of 8000 peer reviewed studies
SCMichaelidou
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2007 , 1800 new studies 2012-2014

Πιθανώς Καρκινογόνο κατ. 2Β!
(WHO/ΙΑRC)
IARC 102
Κινητή Τηλεφ 900,
1800 and 2100
MΗz bands. .
WiFi bands
2.4 GHz
3.6 GHz,
4.9 GHz, 5 GHz,
& 5.9 GHz

Πρόσφατες ανασκοπήσεις των ερευνών (2014-2016
Hardell) ενισχύουν δυνατότητα και αναγκαιότητα
αναβάθμισης της επικινδυνότητας
SCMichaelidou
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. Υπάρχει μια συνεπής τεκμηρίωση αυξημένου ρίσκου για
γλοίωμα και ακουστικό νεύρωμα σχετιζόμενη με την χρήση
κινητών (ΟR 1,3) και ασύρματων τηλεφώνων. Ο κίνδυνος
είναι μεγαλύτερος για όσους κάνουν χρήση >25
χρόνων, (OR 3)
αυξάνει για κάθε 100 ώρες σωρευτικής χρήσης, για
κάθε χρόνο χρήσης, για μονόπλευρη χρήση
και ο κίνδυνος μεγιστοποιείται για όσους έκαναν
χρήση πριν τα 20 χρόνια τους (OR 1.8)…………
SCMichaelidou
Hardell et al…… from letter
to WHO 2014

9

Cell Phone Radiation Study on thousands of
animals Confirms Cancer Risk
Orebro University, Sweden May 31, 2016, NTP press release



The results confirm that cell phone radiation exposure
levels within the currently allowable safety limits are
the “likely cause” of rare form of brain and heart
glioma or schwannoma cancers in one of twelve
animals. No cancers occurred in the control group

 In prior epidemiological studies of humans and cell phone
exposure, both types of tumors have also cropped up as
associations
 Τ his NTP study has shown statistically significant risks
with a dose-response relationship to the amount of
exposure
SCMichaelidou
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Όμως, υπάρχουν και άλλες πολύ σοβαρές
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ επιδράσεις με αρκετά σοβαρή τεκμηρίωση
μέσα από την έρευνα
Επηρεασμός της ομοιόστασης
Επιδράσεις /θραύσεις στο DNA
αύξηση των στρεσογόνων ορμονών και των ελευθέρων ριζών
κ.ά. κατάθλιψη,
Αλλαγές στην γονιδιακή/πρωτεϊνική έκφραση
Εκκροή (efflux) ασβεστίου
ΚαταστροφήRefνευρικών
κυττάρων ,
: Bio Initiative 2012 Report 2014 Radiofrequency Radiation Research Summary
Updated March 29, 2014, & supplement summary for public based on 8000 papers

SCMichael

Όμως, υπάρχουν και άλλες πολύ σοβαρές
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ επιδράσεις ………. συνέχεια
Καταστροφή της μυελίνης στα έμβρυα, τα νεογνά και τα
παιδιά ή και επηρεασμός της διαδικασίας μεταβίβασης
μηνυμάτων από τους νευρώνες
Διάρρηξη αιματο εγκεφαλικού φραγμού-Μείωση στην
παραγωγή μελατονίνης –
Εξασθένηση άλλων αντιοξειδωτικών και επανορθωτικών
μηχανισμών
Διαταραχή του μηχανισμού απόπτωσης,
•
•

Ref : Bio Initiative 2012 Report 2014 Radiofrequency Radiation Research
Summary
Updated March 29, 2014, & supplement summary for public
SCMichael

Υπάρχουν και Επιπτώσεις σε επίπεδο Συστημικό που
επίσης τεκμηριώνονται συνεχώς μέσα από τις
επιδημιολογικές και κλινικές έρευνες

Επηρεασμός του αναπαραγωγικού & Υπογονιμότητα,
Επηρεασμός της εμβρυογένεσης και της εξέλιξη του
εμβρύου

Νευρολογικές παθήσεις, νοητικές ανωμαλίες διασύνδεση με
προβλήματα συμπεριφοράς με αυτισμό, ΔΕΠΥ κ.ά ως
αποτελεσμα της έκθεσης της εγκύου
HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΕΗS
Ref : Bio Initiative 2012 Report 2014 Radiofrequency Radiation Research
Summary,Updated March 29, 2014, & supplement summary for public
and ΗΜΕΡΙΔΑ Cyprus 22-10-15, Λ.Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
SCMichael

Κάποια άμεσα διαπιστούμενα Συμπτώματα
ακόμα και βραχυπρόθεσμης έκθεσης
 Διαταραχές του ύπνου,
πονοκέφαλος και άλλα άλγη, κόπωση
υπνηλία
 Διαταραχές της προσοχής,
της μαθησιακής ικανότητας και της
συγκέντρωσης, αναίτια πτώση των
επιδόσεων στο σχολείο κ.ά
 Επιθετικότητα
 Βουητό στα αυτιά
 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΠΕΡΕΥΣΘΗΣΙΑ EHS
SCMichael

Guideline 2012 of the Austrian Medical Association
for the diagnosis and treatment of EMF related
health problems and illnesses (EMF syndrome)

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΗΝ
ΗΛΕΚΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (EHS)
Electromagnetic hypersensitivity

http://www.magdahavas.com/wordpress/wpcontent/uploads/2012/06/Austrian-EMF-Guidelines-2012.pdf

Review 2014, of peer review studies για τις
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ επιδράσεις χαμηλής έντασης
RFR

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ Αν ΚΑΙ OXI ΑΠΟΛΥΤΑ:
Nευρολογικές επιδράσεις: από το 68% των
211 ερευνών

Επιδράσεις στo DNA από το 65% των 114
ερευνών
Ref : Bio Initiative 2012 Report 2014 Radiofrequency Radiation Research Summary
Updated March 29, 2014, & supplement summary for public
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Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ της ακτινοβολίας
εξαρτάται από:
 Το ΕΙΔΟΣ, την ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ (modulation) και
ΕΝΤΑΣΗ της ακτινοβολίας
 Τον ΒΑΘΜΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ , ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ, την
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
 Την ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΚΑΙ
 Την ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (αντιστρόφως
ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης

SCMichaelidou
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Οι ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟ
ΕΜΒΡΥΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ . ΓΙΑΤΙ??
1. Ο εγκέφαλος, το αναπαραγωγικό, ανοσοποιητικό και άλλα
συστήματα των εμβρύων και των παιδιών σε διεργασίες
προγραμματισμού και ανάπτυξης.
2. Τα κύτταρά τους πολλαπλασιάζονται ταχύτερα
3. Τα παιδιά θα εκτεθούν για περισσότερα χρόνια στην ακτινοβολία
4. H απορρόφηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι
μεγαλύτερη και η διείσδυση γίνεται σε μεγαλύτερο βάθος , γιατί ο
εγκέφαλος του παιδιού:
έχει διαφορετικές διηλεκτρικές σταθερές και γενικά
μεγαλύτερη αγωγιμότητα
μικρότερο μέγεθος, λεπτότερα κρανιακά οστά και μικρότερη
18
από τον πομπό

SCMichael
idou απόσταση

Τα παιδιά απορροφούν περισσότερη
ακτινοβολία / Kg βάρους

5 years

4.5 W/Kg

10 years

3.2 W/Kg

Ενήλικας

2.9 W/Kg

Μέχρι 2 πλάσια
στους ιστούς του
εγκεφάλου και
μέχρι 10 πλάσια
στο μυελό των
οστών
IARC
2011

Ghandi et al. IEEE Trans, Microwave Theory & Techniques, Vol.

44(10), pp. 1884-1897, 1996

SCMichaelidou
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ , ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ
ΕΥΑΛΩΤΑ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΙΣΟΤΕΡΟ τα

Παιδιά με νευρολογικά προβλήματα,
αυτισμό , και ΔΕΠΥ
Παιδιά που έχουν περάσει από
αντικαρκινικές διαδικασίες και με
εξασθενημένο το ανοσοποιητικό
Αρρώστα και υπό ανάρρωση
SCMichaelidou
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠIΔHΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
• Increased risk for brain tumor development

(meningioma, glioma, acoustic neuroma, salivary gland
tumor) after 10 years of heavy use [Hardell et al., 2002, 2006,

2009, 2013, 2014, 2015; Söderqvist et al., 2011, 2012–Orebro group-; Khurana et
al. 2008; Baan et al., 2011]

• Possible correlation of ASD (autism spectrum
disorders) symptoms deterioration and EMF
[Thornton et al., 2006; Herbert and Sage C, 2013]

• Behavioral problems in children,
aggressiveness [Divan et al., 2008, 2010]
NECATIVE OR NO EFFECT
• NEGATIVE

• Prenatal cell phone use and developmental milestone
delays among infants, Divan. J et al ,2012,
• Σημ. Η μελέτη αφορούσε τα σταδια 6 και 18 μ. Δεν κάλυψε
μεταγενέστερες αναπτυξιακές διαδικασίες

Fragopoulou AF_KI_April 2015
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Χρήση 2-3 χ κινητού από
της εγκύους- 13000 παιδια 2008 &2100

 Οι μητέρες που χρησιμοποιούσαν κινητό 2-3 φορές/μερα,
είχαν 54% περισσότερες πιθανότητες να έχουν παιδιά με
προβληματική συμπεριφορά και ότι το ποσοστό αυξανόταν
ανάλογα με το ποσό της δυναμικής έκθεσης στην
ακτινοβολία.
13,000

Oταν τα ίδια τα παιδιά πριν τα 7 χρησιμοποιούσαν κινητό
τηλέφωνο, τότε είχαν περισσότερες πιθανότητες κατά
 80% να έχουν προβληματική συμπεριφορά,
Τέλος
 25% να έχουν συναισθηματικά προβλήματα,
10ετιας
του 90
 34% προβλήματα στις σχέσεις
 49% να είναι επιρρεπή στην παραβατικότητα.
SCMichaelidou
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Πιθανοί Μηχανισμοί επίδρασης .
 «Παρεμποδίζουν την διαμόρφωση της
φυσιολογικής ηλεκτρομαγνητικής
δραστηριότητας του εγκεφάλου, η οποία
σταθεροποιείται περίπου σε ηλικία 12
ετών, γεγονός που εξηγεί την αύξηση των
περιστατικών υπερκινητικότητας και
επιληψίας στις παιδικές ηλικίες»
 Δρ. Gerard Hyland, βιοφυσικός 2 φορές υποψήφιος
για βραβείο Νόμπελ Ιατρικής[iii] London[iv]
24
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Πιθανοί Μηχανισμοί επίδρασης
….συνέχεια .
«Μπορούν
να αποσυντονίσουν την αρχική βαθμονόμηση των
εγκεφαλικών δικτύων και του συστήματος των
νευρώνων-κατόπτρων (mirror neuron system) στα
νεογέννητα, οδηγώντας σε αυτιστικά μοτίβα συμπεριφοράς
(Thornton , 2006) και αποτελούν πιθανή αιτία της
σύγχρονης αύξησης των περιστατικών αυτισμού» (Kane ,
2004)
Μπορούν ευλόγως να αυξήσουν το αυτιστικό ρίσκο
και τα συμπτώματα (Martha Herbert, 2012 )

Να επηρεασουν την θεραπευτική αγωγή



ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
25
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Η υφιστάμενη Νομοθεσία στην
Κύπρο και στις πλείστες χώρες
της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Έγινε το 1999/2009
1. Παραδοχή ότι καλύπτει
μόνο μικροπροθεσμες
Τα Όρια της τάξης
επιπτωσεις ολιγόλεπτης
W/m2
εκθεσης
2. Παραδοχή ότι καλύπτει
ΟΜΩΣ
μόνο θερμικές και όχι τις
βιολογικές
Οι Βιολογικές
3. ούτε καν την γνωμάτευση
WHO 2011 «πιθανώς
Επιδράσεις
καρκινογόνο 2Β»
συμβαίνουν σε επίπεδα
4. Για τα παιδία
χρησιμοποιείται απλά ένας
-4 – 10-6 πιο
10
συντελεστής ασφάλειας που
αφορά μόνο ΘΕΡΜΙΚΕΣ &
χαμηλά μέχρι και
ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
μW/m2
Παραδοχή ότι προνοεί για τα
26
ελάχιστα μέτρα προστασίας SCMichaelidou

Ανάμεσα σε πολλούς άλλους (Συμβούλιο της
Ευρώπης, Ιατρικοί και άλλοι Επιστημονικοί
οργανισμοί και
το Ευρωκοινοβούλιο ζητούν τη θεσπιση
ορίων συμβατών με τις βιολογικές
επιδράσεις της ΗΜΑ
Ευρωκοινοβούλιο 2012

:"the limits on exposure to electromagnetic
fields which have been set for the general
public are obsolete" and called upon the
Council to "set stricter exposure limits for
all equipment which emits electromagnetic
waves ..."
SCMichaelidou
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LIMITS INTERNATIONAL ΙCΝIRP

Η Κύπρος και οι πλείστες

Limits based on biological effects till
2007

Limits based on biological effects till 2015

Fragopoulou AF_KI_April 2015

28

Με βάση όλα τα σημερινά δεδομένα και
στην βάση της Αρχής της Προφυλαξης
 Στο σχολείο και τους παιδότοπους και σπίτι τα επίπεδα
έκθεσης σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να είναι >
10μW/m2 και κατά προτίμηση να είναι <1μW/m2

 ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ 10 ΜΕΤΡΑ ΣΕ
ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ, από τις συμβατικές συσκευές Wi-Fi
χωρίς ενίσχυση, είτε μεσολαβούν εμπόδια (π.χ τοίχος)
είτε όχι
 Η συνδυαστική δράση πολλών συσκευών Wi-Fi , κ.α είναι
29
ακόμα ΑΔΙΕΡΕΥΝΗΤΗ SCMichaelidou

ΜΥΘΟΙ
&
ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΗ
TEKMHΡΙΩΣΗ /
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
SCMichaelidou
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ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

WIFI
ΜΥΘΟΣ

SCMichaelidou
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Τι λένε οι έρευνες ???
(January 2012)

 Διαπιστώθηκε σημαντική μείωση της
κινητικότητας των σπερματοζωαρίων και
κατακερματισμός του DNA του ανθρώπινου
σπέρματος μόνο μετά 4 ωρη χρήση laptop
συνδεδεμένου ασύρματα με Wi-Fi στο
ίντερνετ.
SCMichaeli
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Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΕΝΑΙ
ΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ
32
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΥΘΟΣ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

WIFI

η ασφάλεια των Wi-Fi ΙΔΙΩΣ Η
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ποτέ δεν
έχει μελετηθεί /αποδειχθεί με
έρευνες σε συνθήκες ρεαλιστικής,
πολλαπλής και ιδιως /μακρόχρονης
χρήσης
SCMichaelidou
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Wi-Fi στο σχολείο σημαίνει περίπου
αυτό !!!! μια απειρως μεγαλύτερη και
πολλαπλασιαστική έκθεση
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΕΝΤΑΣΗ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Image adapted from the excellent
video by WiFi in Schools Australia
SCMichaelidou
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, 2011 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ .
Γαλλία, Γερμάνια ,Αυστρία , Ιταλία Ισραήλ
Ιατρικοί και επιστημονικοί οργανισμοί
ΌΧΙ Wi-Fi στα σχολεία
ΝΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΣΥΡΜΑ

Γαλλία Φεβρουάριος 2015 : Νομοθετική απαγόρευση
του Wi-Fi σε παιδικούς σταθμούς…..
Μήπως η αυτό- απαγόρευση και στο σπίτι μας είναι
μια άριστη επιλογή ????
SCMichaelidou
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HMA & DNA
Το DNA: μια
πολύ
αποτελεσματική
και ευαίσθητη
αντένα

REFLEX Research funded by EC
SCMichaelidou

36

ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΥΘΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

H μη ιονίζουσα ακτινοβολία
μέσω κυρίως του
μηχανισμού του
«οξειδωτικού μηχανισμού»
καταστρέφει το DNA ενώ
έμμεσα επηρεάζοντας την
μελατονίνη και άλλα
αντιοξειδωτικά ένζυμα
εξασθενεί του
επιδιορθωτικούς
μηχανισμούς
SCMichaelidou
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Review 2015 “Oxidative mechanisms of
biological activity of low-intensity
radiofrequency radiation in living cells»,

Yakymenko Ι. et al, Electromagn Biol Med, Early Online: 1–16,
http://informahealthcare.com/ebm

ΠΩS ΔΡΟΥΝ ΤΑ RF
Σημαντική ενεργοποίηση βασικών μηχανισμών
παραγωγής μορίων ενεργού οξυγόνου (ROS),
ενεργοποίηση της υπεροξειδάσης,
οξειδωτική καταστροφή του DNA
Αλλαγές στην δραστικότητα αντιοξειδωτικών
SCMichael
ενζύμων και ……..αλλα
idou
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Review 2015 of peer review studies για τις
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ επιδράσεις χαμηλής έντασης
RF/ΕMF
 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ:

 Οξειδωτικές επιδράσεις σε βιολογικά συστήματα- Τα
RF/EMF ακόμα και σε χαμηλή ένταση είναι οξειδωτικός
παράγοντας υψηλού δυναμικού παθογένεσης για
καρκίνο και άλλες παθήσεις: Προκύπτει από το 93%
των 100 ερευνών
 Το Οξειδωτικό στρες θεωρείται ως ο πρωταρχικός
μηχανισμός βιολογικής ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ και καταστροφής
του DNA
Ref : Yakymenko Ι.,et al Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity
radiofrequency radiation, 2015, Review, Electromagn Biol Med, Early Online: 1–16,
http://informahealthcare.com/ebm, ISSN: 1536-8378 (print), 1536-8386 (electronic)
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Baby monitor δεν είναι πάντα
απαραίτητα
”
 Τα ασύρματα baby monitors, μπορεί να
αποτελούν ίσως την πιο επικίνδυνη πηγή
ακτινοβολίας σήμερα για το βρέφος ,
δεδομένου ότι η ανάπτυξη του νευρικού
συστήματος συμβαίνει μόνο μία φορά στη
ζωή κάθε ανθρώπου και οι ενδεχόμενες
βλάβες στο βρεφικό εγκέφαλο θα είναι μη
αναστρέψιμες. Αναμεσα σε Η ΗΜΑ μπορεί
να καταστρέψει το έλυτρο της μυέλινης
στα βρέφη
SCMichaelidou
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ΜΥΘΟΣ

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΛΕΓΩ

SCMichaelidou
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SCMichaelido
u
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Αύξηση απόστασης από πηγές εκπομπής-hands
free & οχι κινητό στο υπνοδωμάτιο
Μείωση της συνολικής διάρκειας και
συχνότητας χρήσης
Χρήση αντιστρόφως ανάλογη της ηλικίας
Επιλογή ενσύρματων συσκευών/συνδέσεων με
το διαδίκτυο
Απενεργοποίηση Wi-Fi, Bluetooth, ΔΚΤ όταν
είναι κοντά έγκυος ή παιδια, όταν δεν
χρησιμοποιούνται και πάντοτε το βράδυ,
SCMichaelidou
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Για νήπια και παιδιά μικρότερα των 1416 χρόνων
ΠΟΤΕ ΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 14 -16

Τα κινητά /tablets μόνο σε flight mode και με
τα Wi-Fi, Bluetooth και ΔΚΤ απενεργοποιημένα
Περιορισμένη χρήση .Ανάλογα με την ηλικία του
παιδιού.
Ελάχιστη στην προσχολική ηλικία ποτέ όμως
σε βρέφη ή νήπια κάτω των 2 ετών (American
Paediatric Association)

SCMichaelidou
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ΠΟΤΕ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ

SCMichaelidou
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SCMichaelidou
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Wi-Fi: a silent killer that kills us slowly
Source: adapted from weekly healthylife 2015

Their protection lies solely in
their parents hands
SCMichaelidou
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Οι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
 Η έκθεση στην ΗΜΑ είναι καθολική –πολλαπλή και

αδιάκοπη . Θα αυξάνεται γεωμετρικά και ΥΠΑΡΧΕΙ
ΗΔΗ ΔΙΑΣΠΑΡΤΗ ΑΘΕΛΗΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΝΤΟΥ.

 Τα όρια έκθεσης «αναχρονιστικά» (19-20χρονων)
και έχει τεκμηριωθεί ότι είναι ασυμβίβαστα με την
επιστημονική πραγματικότητα
 Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ των συσκευών ποτέ δεν έχει ΠΡΟΕΛΕΓΧΘΕΙ- αποδειχθεί . ΑΠΛΩΣ ‘’εντός ορίων»
….. ασύμβατων με την έρευνα & τη συνεχή/πολλαπλή
έκθεση ……και δημιουργείται άκρατος-επικίνδυνος
εφησυχασμός
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Οι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ:
 Δεν υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα- Αντικρουόμενες μελετες και
αναπάντητα ερωτήματα όπως η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

 Όμως οι βιολογικές επιδράσεις εχουν τεκμηριωθεί σε
σημαντικό βαθμό και σε συνθήκες χρόνιας /συνεχούς
έκθεσης ευλόγως τεκμαίρεται και συνεχώς τεκμηριώνεται
επιδημιολογικά ότι μπορεί να οδηγήσουν σε δυσμενείς
επιπτώσεις στην υγεία ‘.
 Σοβαρό έλλειμμα στις μελέτες στα παιδιά (ANSES 16, WHO 11).
Θα χρειαστούν δεκαετίες για να εκτιμηθούν πλήρως οι
επιπτώσεις σ’ αυτα, μια τουλάχιστον γενιά ………χρειαζόμαστε
χρόνο ..ίσως τα δικά μας παιδιά να δώσουν τις απαντήσεις και ΤΗΝ
ΑΠΟΛΥΤΗ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ αν τα αφήσουμε να είναι τα πειραματόζωα
49

ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Η ασφάλεια της Έκθεσης των παιδιών κατά προτεραιότητα θα πρέπει να
κρίνεται με βάση τα βιολογικά κριτήρια δηλ σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να
είναι > 10μW/m2 και κατά προτίμηση να είναι <1μW/m2. ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ 10 ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ, από τις συμβατικές
συσκευές Wi-Fi χωρίς ενίσχυση,είτε μεσολαβούν εμπόδια (π.χ τοίχος) είτε όχι
ΘΕΣΠΙΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ των Wi-Fi στα νηπιαγωγεία, παιδότοπους και δημοτικά

σχολεία
Περιορισμός της χρήσης σε Γυμνάσια και Λύκεια με συνοδά μέτρα για
προφύλαξη και λελογισμένη χρήση Άθως και ιατρική παρακολούθηση

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡEYΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΟΝΙΩΝ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΥΩΝ»

SCMichaelidou
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Παίρνουμε άμεσα μέτρα οι ίδιοι
……….Υπάρχουν τρόποι ασφαλέστερης αξιοποίησης
της τεχνολογίας και του διαδικτύου
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΟΠΟΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (ανάλογα με την ηλικία) ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΠΕΡΝΟΥΝ 70-90% του χρόνου τους ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΤΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΟΥΜΕ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΚΘΕΣΗ
ΣΕ Wi-Fi και άλλες ασύρματες συσκευές .
Το ίδιο πρέπει να γίνεται στους παιδότοπους και άλλους
χώρους που βρίσκονται τα παιδιά
51

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ
Η Εθνική Επιτροπή αγωνίζεται με επιστημονική προσέγγιση και
αφοσίωση και με την δική σας στήριξη θα κρατήσει ζωντανό το
όραμα της προφύλαξης των παιδιών και της διασφάλισης ενός πιο
υγιούς μέλλοντος γι’ αυτά.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
Αφιερωμένη στη μνήμη του λατρευτού μου συζύγου Πόλυ

SCMichaelidou

www.cyprus-child-environment.org

52

Προκαλείται μια διαχυτη
Δυσδυλειτουργία







Η άσκηση μιας αδιάκοπης, χρόνιας και καθολικής Ήλεκτροφυσιολογικής παρεμβολής σ’ όλο το σύστημα μπορεί να
προκαλέσει μια διάχυτη βλάβη των μεταβολικών και
αναπαραγωγικών λειτουργιών επειδή ν
Παρεμβαίνουν στις φυσιολογικές διαδικασίες του σώματος
(διαταράσσουν την ομοιόσταση),
εμποδίζουν την επιδιόρθωση του κατεστραμμένου DNA,
προκαλούν ανισορροπίες στο ανοσοποιητικό σύστημα,
μεταβολικές διαταραχές και μειωμένη ανθεκτικότητα σε
ασθένειες
δυσλειτουργία του μεταβολισμού και των αναπαραγωγικών
λειτουργιών

ΗΜΕΡΙΔΑ Cyprus 22-10-15, Λ.Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Bioinitiative report evaluation of 8000 peer reviewed studies
53
2007 , 1800 newSCMichaelidou
studies 2012-2014

SCMichaelidou
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ΗΜΑ: εστία επιστημονικής
αντιδικίας

Η άσκηση μιας αδιάκοπης, χρόνιας και
καθολικής Ήλεκτρο-φυσιολογικής παρεμβολής
.
σ’ όλο το σύστημα μπορεί να προκαλέσει

Bioinitiative report evaluation of 8000 peer reviewed studies
2007 , 1800 new studies 2012-2014
SCMichaelidou

SCMichaelidou
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Cell Phone Radiation Study on thousands of
animals Confirms Cancer Risk
Orebro University, Sweden May 31, 2016, NTP press release



 Τ his NTP study has shown statistically
significant risks with a dose-response
relationship to the amount of exposur.
 It proves that non-ionizing radiation can
plausibly cause cancer,
 confirms the inadequacy of existing public
safety limits
SCMichaelidou
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