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„Obligaţia de-a suporta, ne dă dreptul de a ști”  
 
      Jean Rostand 
 
 
 
 
 
 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_radiation 
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 Smogul electromagnetic se va dovedi a fi 
cea mai mare provocare a secolului pentru mediul 
înconjurător 
 
 
 B. Blake Levitt    Electromagnetic Fields. A Consumer’s 
Guide to the Issues and How to Protect Ourselves, Ed. iUniverse, 
Inc., 2007, p. xviii. 
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 Undele electromagnetice sau radiația 
electromagnetică sunt fenomene fizice în general 
naturale, care constau  
 
 - dintr-un câmp electric și unul magnetic în 
același spațiu și care se generează reciproc pe măsură 
ce se propagă 
 
 
 
 
 
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Radia%C8%9Bie_electromagnet
ic%C4%83 
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Câmpul electromagnetic 
  

  - expunerea la radiația emisă de 
telefoanele celulare reprezintă un risc pentru 
sănătate? (continuă să fie în centrul dezbaterilor 
actuale)  
 
 - aprofundarea cercetărilor privind efectele 
biologice ale câmpului electromagnetic   
  
 - numeroase studii in vitro care au fost 
efectuate să detecteze efectele radiațiilor 
electromagnetice asupra materialul genetic au 
condus la rezultate negative sau neconcludente  
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 Odată cu noile descoperiri tehnologice care emit 
radiaţii electromagnetice asistăm la un atac grav 
asupra bunăstării oricărui organism viu, în special 
asupra sănătăţii şi integrităţii fiinţei umane  
 Această nouă stare de mediu este numită smog 
electromagnetic şi provoacă boli la toate nivelurile 
fiinţei noastre: mental, fizic, emoţional   
 
 Smogul electromagnetic reprezintă totalitatea 
undelor generate de dispozitivele electronice – atât de 
cele cu fir, cât şi de cele fără fir  
 Emiţătoarele de radiaţii nocive sunt: telefoanele 
fixe fără fir, telefoanele celulare, aparatele de aer 
condiţionat, panourile electrice, transformatoarele, 
ruterele, antenele de telefonie mobilă, toate aparatele 
electrocasnice, liniile electrice ale tramvaielor şi 
troleibuzelor, releele radio şi TV, etc. 
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 Telefoanele mobile și dispozitivele electronice 

sunt inseparabile de cele mai multe persoane din 

societatea modernă, iar câmpul electromagnetic (EMF) 

din dispozitive reprezintă o amenințare potențială 
pentru sănătate  

 

 Deși efectul direct asupra sănătății al unui 

telefon mobil și a EMF-ului său de radiofrecvență (RF) 

asupra omului este încă evaziv, efectul asupra 
organismelor unicelulare este evident 

 



WiFi / Cell Phone Tower 
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Radiaţiile electromagnetice  
sunt considerate cel mai nociv poluant   



 Există nenumărate dovezi că undele 
electromagnetice determină diverse boli, inclusiv 
cancer  
 

 Se ştie că undele electromagnetice sunt 
utilizate pe scară largă la transmiterea informaţiei 
  
 Cu cât frecvenţa undei purtătoare este mai 
mare, creşte şi capacitatea de a transmite informaţie 
 
 Undele radio de joasă frecvenţă (ELF) modulate 
acţionează la nivel celular  
 
 Cancerul şi malformaţiile congenitale au 
crescut ca incidență după 1950 (odată cu extinderea 
televiziunii) 
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Efecte biologice ale câmpului electromagnetic 

Naturally, to reduce your risk of harm, you 

need to reduce your exposure to EMFs 
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http://miscareaderezistenta.ro/sanatate/cum-ne-putem-proteja-

de-radiatiile-emise-de-telefoanele-mobile-

21067.htmlhttp://miscareaderezistenta.ro/sanatate/cum-ne-

putem-proteja-de-radiatiile-emise-de-telefoanele-mobile-

21067.html 

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2017/09/03/ele

ctromagnetic-fields-harmful-effects.aspx 

A simple remedy is to turn 

off your Wi-Fi each night 

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/02/09/powerful-and-simple-tips-to-help-lower-your-emf-risks.aspx
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 Telefonul celular este unul dintre aparatele cel 
mai des folosite, ce generează câmp 
electromagnetic ce perturbă fiziologia organismului  
  

 Cele mai frecvente simptome în cazul folosirii 
telefoanelor celulare sunt: dureri de cap, încălzirea 
urechilor și a feței, stare de irascibilitate, dereglări 
ale somnului, depresie, oboseală, etc  
  
 Explicația generală este ca sistemul de reglare 
a organismului este suprastimulat  
 
 Pe termen lung, aceasta poate avea o serie de 
efecte neplăcute, de exemplu poate duce la 
dereglarea sistemului imun 
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 Din păcate, la ora actuală câmpurile 
electromagnetice artificiale au invadat ambientul 
și sunt în continuă amplificare 
 
 România nu are un cadru legal bine definit 
precum în alte ţări europene, care să reglementeze 
cel puțin amplasarea antenelor și utilizarea Wi-Fi 
în spitale și școli  
 
 Consecinţele pe termen lung ale acestei 
neglijente ar putea fi serioase! 
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Câmpuri electromagnetice  
ale liniilor de înaltă tensiune 
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Hipersensibilitatea electromagnetică  

 

a fost declarată oficial boala timpurilor pe care le trăim şi 

este provocată de radiaţiile electromagnetice 
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Hipersensibilitatea electromagnetică  

 

 Printre simptome se numără: cefalee, insomnie, 

alergii, oboseală cronică, depresie, dereglări de 

tensiune, boli de piele, tulburări hormonale, confuzie, 

slăbiciune musculară, tulburări de vedere, capacitate 

redusă concentrare, probleme de memorie, probleme 
gastrice, etc. 
 



Spectrul radiațiilor electromagnetice este împărțit 
după criteriul lungimii de undă în câteva domenii, 
de la frecvențele joase spre cele înalte: 
 
 - radiațiile (undele) radio 
 - microunde 
 - radiații infraroșii 
 - radiații luminoase 
 - radiații ultraviolete 
 - radiații X (Röntgen) 
 - radiații „γ" (gamma - literă greacă) 
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Spectru
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La ora actuală  
 
 câmpurile electromagnetice artificiale  
 
au invadat ambientul zonelor locuite și  
 
sunt în continuă amplificare  
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 Microbiota umană, inclusiv microbiota pielii, a 

fost legată de un rol foarte important în sănătatea 
organism uman  

 

 Este important să se înțeleagă răspunsul 

microbiotei pielii umane la RF-EMF de la telefoanele 

mobile și dispozitivele electronice personale, 

deoarece acesta poate fi unul dintre mecanismele 

potențiale ale unei amenințări la adresa sănătății 
omului   
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 Tipurile de creștere a culturilor în laborator de 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa și 
Staphylococcus epidermidis în SMF au fost variabile   
 
 Izolatele bacteriene din microbiota pielii de la 4 

subiecți cu antecedente de utilizare a telefonului mobil au 
prezentat răspunsuri de creștere incoerente  
 
Crabtree DPE, Herrera BJ, Kang S   The response of human bacteria 
to static magnetic field and radiofrequency electromagnetic field. J 
Microbiol. 2017; 55(10): 809-15. 
 
  

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Crabtree DPE[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28956351
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28956351
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 S-a investigat răspunsul tulpinilor de cultură de 

laborator și al izolatelor de bacterii ale pielii în câmp 
magnetic static (SMF) și RF-EMF  
  
 Astfel, rezultatele studiului actual au pus bazele 

unei cercetări mai cuprinzătoare asupra efectului RF-
EMF asupra sănătății umane prin relația om-microbiotă 
 

  Tipurile de creștere a culturilor de 

laborator de Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa și Staphylococcus epidermidis în 

SMF au fost variabile   
 

 Nivelul de telefonie mobilă RF-EMF perturbă 

microbiota pielii umane  
 

Crabtree DPE, Herrera BJ, Kang S   The response of human bacteria to static magnetic 

field and radiofrequency electromagnetic field. J Microbiol. 2017; 55(10): 809-15. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Crabtree DPE[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28956351
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 Astfel, rezultatele studiului actual au pus bazele 

unei cercetări mai cuprinzătoare asupra efectului RF-
EMF asupra sănătății umane prin relația om-microbiotă 
 

 

 

 

 
Crabtree DPE, Herrera BJ, Kang S

 
  The response of human 

bacteria to static magnetic field and radiofrequency 

electromagnetic field. J Microbiol. 2017; 55(10): 809-15. 
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 http://www.cunoastelumea.ro/hipersensibilitatea-

electromagnetica-ce-simptome-provoaca-si-cum-te-poti-proteja-

intr-un-mod-natural/ 



Aplicarea Principiului de Precauție 
 

 În cazul poluării electromagnetice  
 
ar trebui informați utilizatorii că  
 
utilizarea prelungită și în anumite condiții specifice,  
 
le poate afecta sănătatea 
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 Analiza micronucleilor (MN) este o metodă utilizată 
pentru detectarea leziunilor citogenetice induse de expunerea la 
radiații electromagnetice a fost folosită în prezent să 
investigheze efectul genotoxic al microundelor asupra 
limfocitelor din sângele periferic uman expuse in vitro la câmp 
electromagnetic cu frecvențe diferite (2,45 și 7,7GHz) și 
densitatea puterii (10, 20 and 30mW/cm(2)) de 3x (15, 30 and 
60min) 
 
  Rezultatele au arătat pentru ambele frecvențe de radiație 
inducerea de micronuclei comparativ cu culturile de control la o 
densitate a puterii de 30mW/cm și după expunerea de 30 și 60 
min   
 Studiul indică că microundele sunt capabile să determine 
leziuni citogenetice în limfocitele umane în principal pentru 
densitatea puterii înalte cât și pentru expunerea pe timp lung  
 
 Zotti-Martelli L, Peccatori M, Scarpato R, Migliore L   Induction 
of micronuclei in human lymphocytes exposed in vitro to microwave 
radiation. Mutat Res 2000; 472(1-2): 51-8 
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 Probe de sânge periferic uman recoltate de la 
3 voluntari sănătoși au fost expuse in vitro la  unde 
pulsatile de 2.450 MHz radiație radiofrecvență timp 
de 2 ore   
 
 Radiația radiofrecvență a fost generată cu o 
putere de 21 W și transmisă de la o antenă 
rectangulară   
 
 Media densității de putere la nivelul celulelor a 
fost 5 mW/cm2  
 Rata de absorbție specifică medie a fost 2,135 
(±0,005 SE) W/kg  
 Cheaguri de sânge care a fost expuse in vitro 
la 50 cGy radiație ionizantă de la o sursă 137Cs γ-ray 
a fost folosit ca martori   
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 În concluzie, testat în condiții experimentale, nu 
există dovezi pentru inducerea ruperii lanțului simplu 
spiralat al ADN și leziuni labile ale limfocitelor din 
sângele uman expuse in vitro la radiație de 2.450 
MHz, fie imediat/la 4 ore după expunere  
 
 

 Vijayalaxmi NV, Leal BZ, Szilagyi M, Prihoda TJ, Meltz ML - 
Primary DNA Damage in Human Blood Lymphocytes Exposed In Vitro to 
2450 MHz Radiofrequency Radiation. Radiation Research 2000; 153: 
479-86 
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 S-a examinat dacă expunerea in vitro a 
limfocitelor din sângele periferic uman (PBL) la câmp 
electromagnetic continuu de 830 MHz determină 
pierderi de cromozomi (aneuploidie), o  „mutație 
somatică" majoră ce conduce la instabilitate genomică 
și cancer   
 
 Limfocitele din sângele periferic erau iradiate cu 
limite ce variază 1,6-8,8 W/kg timp de 72 ore într-un 
sistem de expunere la temperaturi între 34,5-37,5°C  
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 O creștere lineară în aneuploidia cromozomului 
17 a fost observată, demonstrând că radiația 
prezintă efect genotoxic  
 
 Aneuploidia a fost însoțită de un mod anormal 
de replicare al regiunii cromozomului angajat în  
segregare sugerând că alterări epigenetice sunt 
implicate în toxicitatea genetică dependentă de rata 
de absorbție specifică    
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 Experimentele de control (ex. fără radiație 
radiofrecvență) efectuate la temperaturi cuprinse 
între 34,5-38,5°C au arătat că temperatura crescută 
nu este asociată cu alterări genetice și nici 
epigenetice observate ca urmare radiației 
radiofrecvență (Radio frequency (RF)) – niveluri 
crescute de aneuploidie și modificări în replicarea ADN 
centromeric   
 
 În plus, faptul că aneuploidia este un fenomen 
cunoscut să crească riscul de cancer, trebuie să fie 
luat în considerare în evaluarea în viitor în ghidurile 
privind expunerea (aneuploidia ADN poate fi un 
marker al transformării maligne a unor leziuni)  
 
 Mashevich M, Folkman D, Kesar A, Barbul A, Korenstein R, Jerby 
E, Avivi L - Exposure of human peripheral blood lymphocytes to 
electromagnetic fields associated with cellular phones leads to 
chromosomal instability. Bioelectromagnetics 2003; 24(2): 82-90 
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 Numărul anormal de cromozomi poartă 
numele de aneuploidie  
 
 Aneuploidia apare fie în cazul unei copii 
suplimentare a unui cromozom, fie când există un 
exemplar mai puţin dintr-un cromozom 
 
 
 
 
 
http://www.medicina-interna.ro/articol.php?articol=739&lang=ro 
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 Replicarea ADN, un proces fundamental care are 
loc în celulele organismelor vii, este 
baza eredității biologice 
  
 El realizează copierea, mai precis duplicarea, 
moleculelor de ADN, purtătorul informației genetice 
  
 Este un proces „semiconservativ”, în care 
molecula ADN inițială este despicată în lung, ca un 
fermoar, în cele două șiraguri complementare care o 
compun  
 Fiecare din acestea devine un model pentru 
sinteza unui nou șirag complementar, integrând, 
după regula complementarității 
bazelor, nucleotidele dispersate în nucleul celulei 
  
 Rezultă două molecule ADN identice 
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 Câmpurile de radiofrecvență ale telefoanelor 
celulare pot să afecteze sistemele biologice prin 
creșterea radicalilor liberi, care apar în principal 
prin creșterea peroxidării lipidice și prin 
modificarea activității antioxidazei din sângele 
uman care induce stres oxidativ  
 
 A fost investigat efectul expunerii acute la 
câmpul de radiofrecvență al telefoanelor celulare 
pe unii parametri indicatori ai stresului oxidativ la 
12 voluntari bărbați sănătoși   
 
 Fiecare voluntar a pus telefonul în buzunar în 
poziție stand by   
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 Parametrii măsurați erau peroxizii lipidici 
și activitățile superoxid dismutazei (SOD), 
glutation peroxidaza totală (GSH-Px) și catalaza  
 
 Rezultatele obținute au arătat că nivelul 
plasmatic al peroxizilor lipidici (grăsimi oxidate) 
a fost semnificativ crescut după 1, 2 și 4 ore de 
expunere la câmpul de radiofrecvență al 
telefonului celular în poziție de stand by   
  
 

36 
Fundația Mirabilis Conferința Terapii naturale  

București 22 nov 2018 



 În plus, activitățile SOD și GSH-Px în 
eritrocitele umane au arătat reducerea semnificativă 
în timp ce activitatea catalazei în eritrocitele umane 
nu scade semnificativ   
 Aceste rezultate indică că expunerea acută la  
câmpul de radiofrecvență al telefoanelor mobile din 
comerț poate să moduleze stresul oxidativ 
(eliminarea radicalilor liberi) prin creșterea 
peroxidării lipidice și reducerea activității SOD și 
GSH-Px, care sunt scavengeri ai radicalilor liberi  
 Prin urmare, aceste rezultate sprijină interacția 
dintre câmpul de radiofrecvență al telefoanelor 
celulare cu sistemele biologice  
 
 Moustafa YM, Moustafa RM, Belacy A, Abou-El-Ela SH, Ali FM - 
Effects of acute exposure to the radiofrequency fields of cellular phones 
on plasma lipid peroxide and antioxidase activities in human 
erythrocytes. J Pharm Biomed Anal. 2001; 26(4): 605-8 
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 Aceşti biomarkeri permit stabilirea unui 
diagnostic obiectiv şi vor ajuta la definirea unei 
patologii comune pentru cele două afecţiuni  
 

 Ca urmare a acestui studiu, se poate afirma, de 

asemenea, că ambele afecţiuni sunt datorate factorilor 
de mediu, având drept cauză comună câmpurile 
electromagnetice şi/sau produsele chimice  
 

 Studiul relevă faptul că fiecare din cele două 

afecţiuni implică: hiperhistaminemie şi stres oxidativ 
legat de o inflamaţie, răspuns autoimun, circulaţie a 
sângelui scăzută la nivelul regiunii capsulo-talamice, 
deschiderea barierei hemato-encefalice, precum şi un 
deficit de melatonină  
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 Formarea în exces a micronucleelor de ADN în 
celulele imune (limfocite, macrofage) poate fi semnul 
unei disfuncţionalităţi a ciclurilor celulare, al apoptozei, 
deci a iniţierii unui proces neoplazic  
 Studiul de faţă constă în numărarea la microscop 
a numărului de fragmente ADN prezente în macrofagele 
din peritoneul animalelor expuse 
 Aceste micronuclee prezente în celulă apar în 
prima etapă în procesul neoplazic, dacă celulele 
anormale nu sunt eliminate de sistemul imun  
 Numărul important de celule prezentând multiple 
fragmente de ADN în organismul animalelor expuse la 
radiaţiile GSM arată impactul acestor radiaţii la nivelul 
sistemului biologic  
 Oscilaţia Magnetică de compensaţie (CMO) 
reduce cu 61% formarea acestor micronuclee  
 Aceasta restabilire este în concordanţă cu 
rezultatele obținute în embriogeneză de dispozitivele 
de protecţie CMO 
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Telefonul mobil 

Imunocompetența 
  

 - este crescută în legătură cu creșterea 
temperaturii a fost sugerată ca o explicație  
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Punctul de vedere media 

 În San Francisco o iniţiativă 
legislativă locală a cerut 
producătorilor să inscripţioneze 
pe telefoane un mesaj de 
avertizare, ca şi pe pachetele de 
ţigări  

  Iniţiativa a eşuat! 
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 Radiația pe termen lung s-a demonstrat că 
modifică raportul limfocitelor T-helper/T-supresor 
(T CD4/T CD8) – de la normal la anormal   
 
 Anomalii ale raportului limfocitelor T 
conduce la susceptibilitate crescută la infecții 
virale, fungice, bacteriene  
 
 Simptomele includ  dureri în gât, subfebră, 
slăbiciune, oboseală persistentă, adenopatii  
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 Radiația pe termen lung s-a demonstrat că 
modifică raportul limfocitelor T-helper/T-supresor 
(T4/T8) – de la normal la anormal   
 
 Anomalii ale raportului limfocitelor T 
conduce la susceptibilitate crescută la infecții 
virale, fungice, bacteriene  
 
 Simptomele includ  dureri în gât, subfebră, 
slăbiciune, oboseală persistentă, adenopatii  
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 Radiațiile scad, de asemenea, 
capacitatea organismului de a răspunde la 
infecții (prin afectarea sistemului imun), 
constatare explicată prin redistribuirea 
celulelor T 
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 În majoritatea studiilor, expunerea la 
câmpul electromagnetic  pare să nu aibă niciun 
efect asupra sistemului imun  
 

 Încă nu există suficiente dovezi care să 
sprijine ipoteza că expunerea la câmpul 
electromagnetic supresează melatonina sau 
determină creșterea frecvenței neoplaziilor   
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 In 1992, Bruce Taino de la universitatea de Stat 
din Cheny, Washington a construit primul aparat din 
lume ce măsoară şi monitorizează frecvenţa 
vibraţională a corpului uman 
 
 Prin acest aparat s-a stabilit că frecvenţa medie 
a unui organism sănătos este 62–68 Hz 
  
 Când aceasta frecvenţă vibraţională scade, 
sistemul imunitar este afectat în aşa fel încât sub 58 
Hz apar primele simptome de răceală şi gripă, sub 55 
Hz apar boli precum candidoză, sub 42 Hz – neoplasm, 
etc. 
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Cancerul limfatic şi cancerul măduvei osoase 
 
 Cercetătorii de la Universitatea din 
Tasmania şi Universitatea din Bristol au studiat 
rapoartele a 850 de pacienţi, care au fost 
diagnosticaţi cu neoplasm de măduvă osoasă/ 
sistemul limfatic  
 
 Ei au ajuns la concluzia că persoanele care 
trăiesc în apropierea (300 m) de liniile electrice 
de înaltă tensiune o perioadă lungă de timp (mai 
ales în copilărie), au risc de 5 ori mai mult de a a 
face aceste maladii mai târziu 
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 O altă comparaţie arată că sub un stâlp de 
înaltă tensiune, valoarea câmpului este mai 
mare decât într-un apartament unde tensiunile 
nu sunt aşa mari, dar reţeaua de fire care trece 
prin pereţi (prin aproape toţi pereţii unei 
camere) radiază un câmp electric important  
 
 Evident că într-un apartament la parter 
câmpul electric este redus la jumătate, iar într-o 
casă a fost măsurat şi atinge valori de 2-5V/m 
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Concluzii - linii de înaltă tensiune 

  Valoarea câmpului electric măsurată în 
apropierea liniilor de înaltă tensiune şi a staţiilor 
de transformare este mult peste valorile admisibile 

 

  La fel stau lucrurile şi în apropierea unei staţii 
de transformare 

 

  Un studiu mai complex, realizat chiar în 
interiorul unei staţii de transformare arată că 
valorile câmpului electric depăşesc valorile admise   

 

  Valoarea câmpului descreşte rapid cu distanţa  
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Istoricul problemei 

  În 1994 a fost încheiat un prim studiu pe 223.000 
de muncitori în domeniul liniilor electrice care nu a 
găsit nicio creştere a riscului de cancer 

  Un studiu similar în SUA a pus în evidenţă o rată a 
cancerului chiar mai scăzută la muncitorii electricieni, 
ceea ce se datorează faptului că aceştia, având 
venituri bune se pot hrăni sănătos şi beneficiază de 
asistenţă sanitară 

  În 1995 Societatea Americană de Fizică din SUA 
afirmă că relaţia între neoplasm şi liniile de înaltă 
tensiune nu au fost confirmate ştiinţific, ceea ce a 
reprezentat o primă luare de poziţie unitară a 
comunităţii ştiinţifice în problema liniilor de înaltă 
tensiune.  

  În 1996 Academia Naţională de Ştiinţe din SUA a 
publicat raportul Stevens cu aceeaşi concluzie 
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 În Elveţia este interzis prin lege lucrul de peste 4 
ore pe zi (!) la PC pentru femeile care au vârsta 
maturităţii sexuale 
 
 În Germania lucrul cu calculatorul intră în lista 
celor mai nocive 10 activităţi pentru sănătatea omului 
 
 Totuşi, in niciun caz nu se poate afirma că cele 
mai moderne computere şi aşa numitele 
"biotelevizoare" şi "biomonitoare" reprezintă nişte 
sisteme sigure din punct de vedere biologic pentru om 
 
 Dereglarea sistemului imun (stări 
imunodepresive) 
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 Perturbarea sistemului imun poate cauza un 
cerc vicios, deoarece poate provoca alte probleme, 
cum ar fi deteriorarea sistemului de furnizare a 
energiei către celule, dereglări metabolice, etc  
 
 Prin urmare, expunerea permanentă 
la „electrosmog" (poluarea electromagnetică) poate 
perturba sistemul imun, iar un sistem imun dereglat 
poate spori sensibilitatea la „electrosmog” 
 
 Aceste câmpuri electromagnetice influențează 
organismul, determinând simptome de tipul agitație, 
cefalee, dar influența acestora permanentă poate 
deregla, de exemplu ciclurile organismului, ritmul 
veghe-somn (circadian), poate determina oboseală 
cronică, etc. 
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 Şi toate acestea în pofida faptului că fiecare 
utilizator de PC tinde să respecte toate regulile 
„tradiţionale" de lucru la PC:  
 
 - să lucreze cât mai puţin timp la PC (sau să 
privească la televizor)  
 - să se aşeze cât mai departe de ecran  
 - să amplaseze cât mai mulţi cactuşi şi piramide 
în jurul display-ului  
 - să utilizeze mobilă specială şi confortabilă  
 - să facă exerciţii de înviorare pentru ochi  
 - să facă scurte pauze în timpul lucrului 
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 Raportul publicat în Olanda şi preluat  
 
de WHO confirmă rezultatele WHO, atrage  
 
atenţia asupra folosirii telefoanelor mobile în  
 
traficul auto 
  
 Health Council of the Netherlands Mobile phones; an 
evaluation of health effects, 2006 
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Femeile însărcinate  
 
 
să nu utilizeze nicicum Wi-Fi -ul 
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Concluzii (1) 
 

 Efectele nocive ale radiației electromagnetice 
asupra corpului uman au fost stabilite teoretic, iar o 
parte din acestea au fost confirmate de studiile de 
laborator și cele in vivo 
 În general, acestea sunt produse ca urmare a 
interacției dintre curenții induși de câmpul 
electromagnetic extern cu țesuturile umane  
 Întrucât în astfel de cazuri, studiile pe subiecți 
umani sunt foarte dificil de realizat, atât datorită 
voluntariatului redus, cât și pentru faptul că obținerea 
unor rezultate la expunerea pe termen lung și foarte 
lung pot întârzia rezultatele cu zeci de ani, trebuie să 
fim foarte circumspecți când etichetam un studiu 
teoretic drept neconcludent, deoarece studiul nu 
poate fi confirmat în totalitate decât în urma unui 
studiu de laborator in vivo  

58 
Fundația Mirabilis Conferința Terapii naturale  

București 22 nov 2018 



Concluzii (2) 
 

 Trebuie să fim circumspecți inclusiv în ceea 
ce privește intervalele de intensitate admise 
de către ICNIRP, ce sunt rezultatul unor evaluări 
multicriteriale aproximative, în baza acelorași 
studii mai mult sau mai puțin finalizate  
 
 Astfel, trebuie acționat pentru reducerea 
riscului de a ne afla deja sub efectul nociv, în 
absența informației complete 
 
 Radiațiile scad, de asemenea, capacitatea 
corpului de a răspunde la infecții, afectând 
sistemul imunitar 
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 Deşi sporul de antenă, legat de riscul afectării 

sănătăţii prin expunerea la radiaţii electromagnetice 

emise de antene de mare putere încă se acordă în Timiş, 
la mai multe Primării 
 
 Ministerul Sănătăţii susţine că nu există indicii 

care să confirme pericolul radiaţiilor (2017) 
 
 
 
 
 
 
 https://timpolis.ro/sporul-de-antena-acordat-in-teritoriu-

combatut-de-la-ministerul-sanatatii/ 
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 „Autoritatea Naţională pentru Protecţia 

Consumatorilor a avertizat de nenumărate ori că sute de 

mii de români sunt expuşi zilnic radiaţiilor 

electromagnetice generate de antenele GSM amplasate 
necorespunzător 
 
 Specialiştii susţin că România are cea mai 

proastă legislaţie din lume privind mărimea maximă a 

parametrului densitate de putere a câmpului 
electromagnetic generat de antenele GSM”  
 
 se arată într-o interpelare parlamentară trimisă 

recent Ministerului Sănătăţii (2017) 
 

 

 https://timpolis.ro/sporul-de-antena-acordat-in-teritoriu-

combatut-de-la-ministerul-sanatatii/ 
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