
Brakuje badań na temat wspólnego działania fal milimetrowych w połączeniu z polami

elektromagnetycznymi  o  innych  częstotliwościach  emitowanych  przez  urządzenia

nadawcze  systemu  5G  i  innych  urządzeń  radio-  i  telekomunikacyjnych  ,  a  także

skutków biologicznych i zdrowotnych związanych z długotrwałą ekspozycją w tym

także  ekspozycją  osób  szczególnie  wrażliwych  (dzieci,  kobiet  w  ciąży,  osób  z

chorobami  przewlekłymi,  osób  nadwrażliwych  na  pola  elektromagnetyczne).

Dotychczasowe  badania  dla  pól  o  tych  częstotliwościach  wskazują  na  duże

prawdopodobieństwo wystąpienia sumowania negatywnych skutków dla środowiska i

człowieka  konglomeratu  różnych  pól  elektromagnetycznych  o  różnych

częstotliwościach. Poza tym w przypadku wdrożenia technologii 5G miejsca wolne od

ekspozycji będą trudne do znalezienia. 

W ostatnich latach rośnie liczba naukowców, którzy wskazują, że skutki gwałtownego

rozwoju  technologii  bezprzewodowej  stanowią  naglący,  chociaż  dotychczas

bagatelizowany problem zdrowia publicznego. W 2015 roku w czasopiśmie "European

Journal  of  Oncology"  został  opublikowany  apel  p.t.“International  EMF  Scientist

Appeal” (EMFscientist.org), w którym przedstawione zostały opinie 215 naukowców

z  40  krajów  dotyczące  skutków  zdrowotnych  związanych  z  ekspozycją  na

niejonizujące  pola  elektromagnetyczne  o  częstotliwości  od  ELF  (extremely-low

frequency) do radiofalowej (w tym EFM). Apel ten został przedstawiony członkom

Organizacji  Narodów  Zjednoczonych  oraz  WHO  i  UENP   (United  Nations

Environmental  Programme).  Naukowcy  stwierdzają,  że  waga  dowodów,

opublikowanych  w  recenzowanych  naukowych  czasopismach  wskazuje  na

konieczność zastosowania większych środków ostrożności  w celu zmniejszenia lub

wyeliminowania  narażenia  na  pola  elektromagnetyczne  (International  Appeal:

Scientists  call  for  protection  from  non-ionizing  electromagnetic  field  exposure.

(https://www.researchgate.net/publication/298533689_International_Appeal_Scientist

s_call_for_protection_from_non-ionizing_electromagnetic_field_exposure [accessed

Nov 16 2018].

13 wrzesnia 2017 roku 180 naukowców i lekarzy z 35 państw podpisało moratorium

p.t.  “Scientists Appeal for Moratorium on 5G Deployment” dotyczące potencjalnych

skutków  zdrowotnych  związanych  z  rozwojem  technologii  5G.  Wnioskodawcy

sugerują,  aby  wdrożenie  technologii  5G  ograniczyć  do  czasu,  gdy  naukowcy,

niezależni od przemysłu, w pełni wyjaśnią potencjalne skutki dla środowiska i zdrowia

ludzi.   Technologia  5G  w  istotny  sposób  zwiększy  ekspozycję  na  pola
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elektromagnetyczne o częstotliwości radiofalowej  (na którą w środowisku składają się

m.in. technologie 2G, 3G, 4G). Autorzy uważają, że negatywne skutki działania tych

pól są już udowodnione (Coordinating and Advisory Committee for the “International

EMF Scientist Appeal” (Martin Blank, Magda Havas, Elizabeth Kelley, Henry Lai,

and  Joel  Moskowitz).  Naukowcy  ci  zgłaszają  obawy,  że  technologia  5G  może

prowadzić  do  rozwoju  chorób  nowotworowych,  neurodegeneracyjnych,  wad

rozwojowych, niepłodności, nadwrażliwości elektromagnetycznej i uzależnień. Wielu

specjalistów  uważa,  że  wyniki  dotychczasowych  badań  są  wystarczające,  aby

zastosować obowiązująca m.in.  w UE "zasadę ostrożności", ze względu na znaczną

liczbę  osób  potencjalnie  eksponowanych  środowiskowo  na  EFM,  oraz  na

współistnienie  innych  czynników  środowiskowych  (m.in.  pyłów

drobnocząsteczkowych)  (Bracken-Roche i  wsp.  2017).  Podkreślają  oni  konieczność

oszacowania  ryzyka  zdrowotnego  i  związanych  z  nim,  przewidywanych  kosztów

wprowadzenia  technologii  5G,  gdyż  problem  ten  będzie  dotyczył  całej  populacji

(Russel, 2018).  Biorąc pod uwagę zasadę WHO „health in all policies” (zdrowie we

wszystkich obszarach polityki), rozwój nowych technologii (w tym 5G) powinien być

zintegrowany z aktywnym zaangażowaniem instytucji odpowiedzialnych za zdrowie

środowiskowe,  by  zredukować  potencjalne  ryzyko  zdrowotne  dla  eksponowanej

populacji (Di Ciaula, 2018).


