דרישה ציבורית בינלאומית לפעולה מצד ארגון הבריאות העולמי
אל :דר' תאודרוס אדהנום גברה-יסוס
יו"ר ארגון הבריאות העולמי ()WHO

קריאה ציבורית להגנה מפני חשיפה לקרינה אלקטרומגנטית לא מייננת ()EMF
אנו כותבים כמומחים בתחום ביואלקטרומגנטיקה ,חוקרי ההשפעה של קרינה אלקטרומגנטית על גוף
האדם ,מתוך דאגה עמוקה לגבי ההשפעות על בריאות הציבור ועל הסביבה של העליה האקספוננציאלית
בשימוש במכשירים המשדרים בתקשורת אלחוטית הפועלים באמצעות גלים אלקטרומגנטיים (
 )Electromagnetic fields EMFבתדרי גלי רדיו ( )RFובתדרים נמוכים של רשת החשמל ( )ELFברחבי
העולם היום .כמי שפרסמו יותר מאלף מאמרים מדעיים שעברו ביקורת עמיתים בתחום זה ,וכאזרחים
מודאגים ,אנו קוראים לארגון הבריאות העולמי לכנס ועדה בינלאומית עצמאית בנושא ההשפעות
הבריאותיות של קרינה אלקטרומגנטית ,וממליצים לאמץ ספי חשיפה מבוססים ביולוגית.

תקני הבטיחות המשמשים היום לאישור מכשירים אישיים כגון טלפונים סלולריים חכמים נוסחו לראשונה
בשנות ה 1970-לפני שהשימוש במכשירים אלחוטיים לשימוש אישי היה נפוץ ,וכאשר פחות מ0.1%-
מהאוכלוסיה האזרחית התגוררה בקרבת משדרי  RFכגון אנטנות טלוויזיה .השימוש באנטנות RF
המשדרות בקרבה לגוף או על הגוף החל רק עשרות שנים מאוחר יותר ,עם פיתוח הטלפונים הסלולריים
בשנות ה.1990-
כיום בארה"ב ,אוסטרליה וברוב מדינות העולם ישנם יותר טלפונים סלולריים ממספר האנשים ויותר מ-
 90%מאוכלוסיית העולם חשיפה באופן קבוע לקרינת  RFבצמידות לגוף ברמות שכלל לא נמדדות .בפעם
הראשונה בהיסטוריה האנושית המוח המתפתח של ילדים צעירים מוקרן באופן קבוע למשך שעות רבות
מדי יום .חשיפה זו לקרינה בתדרי  RFצפויה עוד להתגבר בשנתיים-שלוש הקרובות עם השלמת הפרישה
של לוויינים רבים המשדרים מגובה נמוך סביב כדור הארץ.
על אף שבתחילת השימוש במכשירים אלחוטיים בשנות ה 1970-ניתנה תשומת לב לסוגי המשתמשים
השונים שעשויים להיות חשופים ,כולל ילדים ,נשים ומבוגרים בעלי מבנה גוף קטן יותר [ ,]1בדיקות
הבטיחות למכשירים אלחוטיים חדשים כיום מבוצעת תוך שימוש במודל של גבר גדול-מידות (מודל ראש
של חייל במשקל  100ק"ג) כדי לקבוע את עוצמת האנרגיה האלקטרומגנטית המצומדת .מספר פרסומים
מדעיים הראו עליה משמעותית בעוצמת האנרגיה האלקטרומגנטית המצומדת החודרת אל מוחם של
ילדים ,מבוגרים בעלי מבנה גוף קטן יותר ,ונשים ,מכיוון שהאנטנה המשדרת של הטלפון הסלולרי נמצאת
בקרבה רבה יותר למוחם של משתמשים אלה [.]2,3

ונקודה אחרונה ,מספר מחקרים ניסויים ארוכי-טווח בבעלי חיים הראו שיעורים גבוהים יותר של סרטן,
פגיעה ב DNA-ונזק לאיברים בחיות שהיו חשופות לקרינה אלקטרומגנטית בהשוואה לאלה שלא היו
חשופות [.]4-6
מדענים מומחים רבים במדינות רבות בעולם ביצעו מחקר המתעד השפעות ביולוגיות וסביבתיות
משמעותיות של קרינה אלקטרומגנטית מעשה ידי אדם היכולות להוביל לתוצאות פתולוגיות ולמחלות
שונות .מחלות אלה כוללות סרטן וסיכונים נוספים שתוארו בפרסומים מדעיים רבים [כמה מהם מפורטים
בהמשך בנקודות  .]a-gבנוסף ,ישנם דו"חות מחקריים כגון the Bioinitiative Report, the REFLEX
Project Report, the Interphone Project Report, the National Toxicology Program (NTP) Report
] [5,6וכן המחקר שבוצע ע"י מכון  ,Ramazziniותוצאות של מחקרים באיכות גבוהה שבוצעו ע"י מדענים

שאין להם ניגוד עניינים [ .]7ההשפעות הבריאותיות שתוארו יכולות להתרחש בחשיפה לעוצמות קרינה
הרבה יותר נמוכות מעוצמות החשיפה של קרינה אלקטרומגנטית המומלצות ע"י ארגון International
) ,Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRPשאומצו ע"י ארגון הבריאות העולמי,
המלצות שנועדו רק למנוע חימום-יתר אקוטי קצר-טווח .כמה ארגונים מדעיים תיעדו לאחרונה את העובדה
שארגון  ICNIRPהוא ארגון שמינה את עצמו לתפקיד ומפקח על עצמו בעצמו ,והדעות המדעיות שהוא
מייצג הן דעת מיעוט מתוך הידע המדעי הכולל בתחום.
לאחרונה ,פאנל מומחים המייעץ לממשלת שוויץ הגיע למסקנה שעוצמות נמוכות של קרינה
אלקטרומגנטית גורמות להשפעות בריאותיות משמעותיות וחמורות ,במיוחד בילדים ,בזקנים ,ובאנשים
שכבר חולים במחלות שונות.
(https://ecfsapi.fcc.gov/file/10122280631517/Newsletter_BERENIS_Special_Issue_January_2021.
)pdf.
השארת ספי החשיפה המיושנים של  ICNIRPכפי שהם עלולה להביא לתוצאות חמורות עבור האנושות
ועבור הסביבה [.]5-7
בשנת  ,2002ארגון הבריאות העולמי  /הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן ( )IARCסיווגו את השדות
האלקטרומגנטיים בתדר  ELFכמסרטן בדירוג  2Bלבני אדם המגביר סיכון ללוקמיה בילדים .שדות
מגנטיים /סטטיים בתדרי  ELFנפלטים על-ידי מכשירים חשמליים הנמצאים בכל מקום ,וע"י קווי מתח
גבוה .בפרסומים מדעיים נמצא שתדרי  ELFגם בעוצמה נמוכה גורמים להשפעות ביולוגיות שעלולות
להזיק לבריאות ,לדוגמה :עקה חמצונית ( ,)oxidative stressשינויים גנטיים ונוירולוגיים [ .]8-10בנוסף,
שדות האלקטרומגנטיים בתדר  ELFמעשה ידי אדם עלולים להשפיע לרעה על עולם החי ואף על סיכויי
ההישרדות של מינים שונים.

בשנת  ,2011ארגון הבריאות העולמי  IARC /סיווגו את כל השדות האלקטרומגנטיים בתדרי רדיו ()RF
כ"מסרטן אפשרי בבני אדם" (קבוצה .)2B
מספר עצומות ,הצהרות ומסמכים נוספים נכתבו בשנים האחרונות על-ידי הקהילה המדעית המזהירים את
רשויות בריאות הציבור לגבי הצורך וההכרח להפחתה של ספי החשיפה המותרים לקרינה אלקטרומגנטית
ולגבי הסיכונים הבריאותיים הכרוכים בחשיפה זו .מסמכים אלה כולליםthe Freiburg Appeal, the :
Salzburg Resolution, the Catania Resolution, the Benevento Resolution, the Porto Alegre
Resolution, the Copenhagen Resolution, American Academy of Pediatrics recommendations,
Seletun Scientific Statement, International EMF Scientist Appeal , 5G Appeal, 2020 Consensus
Statement of UK and International Medical and Scientific Experts and Practitioners on Health
) Effects of Non-Ionising Radiation (NIRומסמכים חשובים אחרים רבים.
כולנו מסכימים שההמלצות והנחיות החשיפה הנוכחיות הן מיושנות ופג תוקפן ויש לשנות אותן בהסתמך
על ידע מדעי עדכני .אנו תומכים באימוץ מיידי של עיקרון הזהירות המונעת בכל יישום של טכנולוגיות
ושירותים אלה.

לפיכך ,אנו החתומים מטה מבקשים מארגון הבריאות העולמי לבצע את הפעולות הבאות:

 .)1להמליץ לרשויות הבריאות בכל המדינות לאמץ תקני חשיפה מופחתים לקרינה אלקטרומגנטית,
המתחשבות בהשפעות ביולוגיות המתרחשות בחשיפה בעוצמה נמוכה ובחשיפה ארוכת-טווח.
 .)2לקדם מודעות ,לשקול את הקיימות ולהוביל תוכנית להפחתת חשיפה לקרינה אלקטרומגנטית ,כולל
גילוי נאות רחב לגבי נזקי הבריאות והסיכונים הקשורים בשימוש בקרינה אלקטרומגנטית.
 .)3עבור התקנים אלחוטיים המופעלים קרוב לראש או בקרבת הגוף ,תהליך רישוי המוצר צריך ואף חייב
לקחת בחשבון מרחק אשר תואם את השימוש המעשי והמציאותי של אוכלוסיית המשתמשים במוצר.
א .בדיקה פנימית שנעשתה ב 677-סוגים של מכשירי טלפון סלולרי ע"י סוכנות the National
) Frequency Agency (ANFRבצרפת הראתה שמכשירי הטלפון הסלולרי שנמצאים כיום בשוק
המקומי בצרפת חורגים מתקני הבטיחות של ( ICNIRPתקן בשימוש באירופה) בסדרי גודל בין
 ,1.6-3.7וחורגים מתקני הבטיחות של ה( FCC-תקן בשימוש בארה"ב) בסדרי גודל אפילו עד פי 11
[.]11,12
ב .כבר נמצא ופורסם שעוצמות כל כך גבוהות של קרינה אלקטרומגנטית בתדרי רדיו-מיקרוגל ,כפי
שנמדדו ע"י סוכנות  ANFRבצרפת ,יכולות לגרום לעלייה בטמפרטורה של מעלה אחת צלזיוס,
בחלק מחלקי המוח הקרובים לאנטנה המשדרת של הטלפון הסלולרי [.]13
 .)4ההמלצה הגורפת לאוכלוסיית כל המדינות בעולם היא להשתמש בעיקרון הזהירות המונעת להפחתת
החשיפה לקרינה אלקטרומגנטית ,ולעודד השימוש במכשירים מחווטים (המחוברים לכבל ,כגון חיבור
אינטרנט קווי או סיב אופטי)
 .)5המלצה גורפת לאוכלוסיית כל המדינות בעולם:
א .כאשר מדברים בטלפון נייד ,בצעו רק שיחות קצרות או חיוניות ,השתדלו להחזיק את המכשיר
לפחות במרחק  2.5( 1 inchס"מ) מהראש ,השתמשו באביזרים המאפשרים שיחה ללא מגע יד,
אוזניות והודעות כתובות במקום שיחה.
ב .רצוי שילדים ואוכלוסיה רגישה ופגיעה יימנעו משימוש בטלפונים ניידים ובמכשירים אלחוטיים
אחרים
 .)6יש להחליף את חברי ועדת  WHO EMF projectבפאנל מאוזן יותר של מומחים ללא ניגודי אינטרסים.
הפאנל הנוכחי מורכב ממומחים החברים ה-ב ICNIRP-שמתעלמים מהעדויות להשפעות ביולוגיות של
קרינה אלקטרומגנטית שאינן חימום אקוטי.
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