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Odhajajoča komisarka za informacijsko družbo in
medije dr. Vivian Redding je oktobra razveselila
evropsko raziskovalno in razvojno sfero s sporočilom
evropske komisije št. 479. V njem podaja pravni okvir
za sprejeto financiranje raziskav na področju
interneta prihodnosti – gre za 16 velikih evropskih
podjetij iz informacijsko-komunikacijske panoge –, v
znesku milijarde evrov.

Dr. Borka Jerman - Blažič
FIA

Izvedba razpisov in nadzor nad
izvajanjem projektov bosta poteka-
la z instrumenti 7. okvirnega pro-
grama. Dogovor in sporazum o razi-
skavah določa pogodba o zasebno-
javnem partnerstvu med komisijo
EU in podjetji, podpisniki pogodbe.
Komisija EU v omenjenem sporoči-
lu ugotavlja, da je internet postal
ena od najbolj kritičnih infrastruk-
tur 21. stoletja, saj podpira družbeni
in gospodarski razvoj, kot so ga v za-
dnjem stoletju železniška in cestna
omrežja ter omrežja zračnega pro-
meta. Ni le nosilec novega storitve-
nega gospodarstva, ampak tudi
orodje, ki podpira nastanek »pete
svoboščine« in dejanske na znanju
temelječe družbe.

Spremembe, ki jih je internet pri-
nesel evropskemu gospodarstvu in
družbi, bodo v prihodnosti še opa-
znejše z napredkom informacijske
in komunikacijske tehnologije ter z
vedno več poslovnimi in družbeni-
mi aplikacijami.

Javne storitve, kot so zdravstvo,
mobilnost, spremljanje stanja oko-
lja ali upravljanje energije, trenu-
tno temeljijo na kompleksnih in-
frastrukturah, ki pa doslej niso bile
povezane z internetom. Te infra-
strukture lahko postanejo »pame-
tne«, tj. učinkovitejše in trajnostne,
takoj ko se v njihove osnovne funk-
cije in procese v celoti vključi inter-
net. Vendar bosta večja učinkovi-
tost in boljša produktivnost mogoči
le, če bodo tehnološke ovire odpra-
vljene z multidisciplinarnimi in od-
prtimi pristopi do inovacij.

Internet je omogočil več valov
inovacij. Najprej z uvedbo spleta,
nato z združevanjem komunikacij-

skih in avdiovizualnih storitev (na
primer VoIP in IPTV) in v zadnjem
času z več različnimi spletnimi sto-
ritvami in aplikacijami. Vendar
združevanje večfunkcijskih tehno-
logij v večjem obsegu, kot so poraz-
deljene računalniške platforme,
splet 2.0, storitve vsak z vsakim, ra-
zlična omrežja s širokopasovnim
dostopom, prenosne naprave in
senzorji (»predmeti z RFID nalep-
kami«), zahteva preoblikovanje in-
ternetne arhitekture, ki je bila za-
snovana pred več kot 30 leti. Zaupa-
nje in varnost storitev sta ključna
vidika, ki zahtevata nove odgovore.

Izjemna priložnost za Evropo
Poleg tehnoloških vprašanj lah-

ko prestrukturiranje procesov po-
slovne in družbene interakcije, ki
jih bo omogočala infrastruktura in-
terneta prihodnosti, evropskim za-
interesiranim stranem zagotovi iz-
jemno priložnost, da prevzamejo
vodilno vlogo na področju inovacij
ter zavzamejo mesto v internetnem
gospodarstvu, ki ustreza njihove-
mu tehnološkemu in znanstvene-
mu znanju.

Drugje po svetu, v ZDA, na Japon-
skem, v Koreji in na Kitajskem, je
internet prihodnosti postal strate-
ška prednostna naloga. V EU je ena
od prednostnih nalog 7. OP za razi-
skave IKT, pri čemer je 20 odstot-
kov proračuna IKT namenjenega
prav raziskavam in razvoju na tem
področju. Prav tako je več držav čla-
nic začelo uresničevati ambiciozne
pobude na tem področju.

Da bi Evropa postala vodilna na
področju tehnologij in aplikacij in-
terneta prihodnosti, je potreben
usklajen pristop, ki bi povezal več
stalnih prizadevanj na evropski
ravni in v državah članicah. EU je

sprejela nekaj ukrepov v okviru
svojega širšega političnega pristopa
za internet, na primer, za razvoj
inovativnih internetnih tehnologij,
kot je IPv6, ter za vzpostavitev ugo-
dnega okolja za pojav »interneta
predmetov« (IoT) ali realnega in-
terneta, pri čemer bo hkrati podpi-
rala ustanovitvena načela upravlja-
nja interneta: načelo »med dvema
komunicirajočima koncema«, od-
prtost in interoperabilnost.

Bistveno za Evropo je, da se izko-
ristijo prvi rezultati dolgoročnih
naložb v raziskave, tako da bi tudi
kratko-do srednjeročne inovativne
pobude spodbujale nastanek novih
industrijskih podjetij in novih po-
nudnikov storitev v Evropi. Evropa
in članice EU potrebujejo celovit
pristop k digitalni družbi in gospo-
darstvu, pri katerem bo internet
prihodnosti eden od njegovih te-
meljnih kamnov. Ta pristop in
ukrepi so bili prvič javno objavljeni
v uvodoma omenjenem sporočilu
na nedavni skupščini interneta pri-
hodnosti v Stockholmu.

Prednostna področja raziskav
Novosti, ki jih to sporočilo prina-

ša, se nanašajo predvsem na instru-
mente za spodbujanje tehnologij
interneta prihodnosti z njihovo
uporabo v pametnih infrastruktu-
rah, ki zagotavljajo dovolj priložno-

sti za spodbujanje evropske konku-
renčnosti na področju novih tehno-
logij in sistemov, kot so senzorska
omrežja ali »razpršeno računalni-
štvo«, ki bo omogočilo merjenje,
nadzor in obdelavo velikih količin
informacij ter izvajanje storitev po
internetu v gručah računalnikov.

Med prioritetnimi področji razi-
skav je komisija skupaj s partnerji iz
industrije navedla naslednja apli-
kacijska področja:

– Pametna energetska omrežja.
Proizvodnja električne energije po
svetu se bo skoraj podvojila, in sicer
s približno 17,3 bilijona kilovatnih
ur (kWh) leta 2005 na 33,3 bilijona
kWh leta 2030. Energetska omrežja
bo vedno bolj ogrožala nevarnost
preobremenjenosti in izpadov. In-
ternetna povezljivost, računalniška
zmogljivost, digitalni senzorji in
daljinski nadzor sistema za prenos
in distribucijo bodo pomagali, da
mreže postanejo pametnejše, prija-
znejše do okolja in učinkovitejše.
Pri nekaterih pilotnih projektih je
uporaba današnje internetne teh-
nologije omogočila zmanjšanje
končnih obremenitev za več kot 15
odstotkov.

– Pametni okoljski informacijski
sistemi. Za zbiranje podatkov o oko-
lju v resničnem času ali v skoraj re-
sničnem času se vedno uporabljajo
sektorska omrežja. To zahteva in-

ternetno povezljivost za upravlja-
nje, širjenje in vključevanje podat-
kov v kompleksne informacijske si-
steme. Te okoljske informacijske
storitve naj bi podpirale več sektor-
jev, kot so izbira lokacije in zagon
različnih obratov za proizvodnjo
obnovljive energije, učinkovito
upravljanje pametnih zgradb, var-
nejši sistemi za cestni promet ali
splošne javne informacije o okolj-
skih tveganjih in nevarnostih.

– Pametni sistemi za promet in
mobilnost. Prometni zastoji po
Evropi nas vsako leto stanejo 135
milijard evrov. Samo v Nemčiji
zahtevajo 33 milijonov litrov goriva
in 13 milijonov ur izgubljenega časa
na dan, kar za gospodarstvo pome-
ni izgubo 250 milijonov evrov na
dan. Gradnja novih cest pogosto ni
rešitev. Prenos »inteligence« na ce-
ste in v avtomobile z inteligentnimi
prometnimi sistemi (ITS) – na pri-
mer senzorska omrežja, radiofre-
kvenčne (RFID) oznake in sistemi
za določanje položaja – veliko obe-
ta. Internet omogoča medsebojno
povezovanje teh različnih tehnolo-
gij.

– Pametni sistemi zdravstvenega
varstva. Da bi znižali stroške zdra-
vstvenih storitev in povečali udo-
bje bolnikov, zdravljenje vse pogo-
steje poteka v domačem okolju in
ne v bolnišnicah. Sedanji razisko-
valni preskusi si prizadevajo razviti
tehnologije za prostorska okolja, ki
bolnikom pomagajo in zadovoljuje-
jo njihove potrebe po informacijah
in komunikaciji. Te tehnologije
združujejo naprave (senzorje, aktu-
atorje, posebno strojno opremo in
drugo opremo), omrežja in stori-
tvene platforme, s katerimi se zbi-
rajo informacije o boleznih, zdra-
vstveni kartoni bolnikov, podatki o
alergijah in boleznih. Te obsežne
zbirke podatkov se lahko upora-
bljajo za pomoč zdravnikom ali za
raziskovalne in statistične namene.

Te omrežne strukture so značilen
primer internetnih tehnologij, ki
povečujejo gospodarsko in socialno
učinkovitost pomembnih vsako-
dnevnih procesov. V Evropi več
mest izvaja pilotne projekte na teh
področjih, čeprav v manjšem obse-

gu: Stockholm (prometni sistem),
Amsterdam (mobilnost in delo),
Malta (energetska mreža), Pariz
(zdravstvo) in številna druga po
vsem svetu. Ta trend so že sprejela
pomembna internetna podjetja na
evropskem trgu.

Zasebno-javno partnerstvo
Kako komisija vidi svojo vlogo na

področju interneta prihodnosti in
zasebno-javnem partnerstvu? Z ra-
ziskavami o internetu prihodnosti
se trenutno ukvarja približno 90
projektov iz 7. OP, pri katerih sode-
luje več kot 500 evropskih podjetij
in raziskovalnih organizacij, sku-
pna sredstva za financiranje EU pa
znašajo približno 400 milijonov

evrov za prvo obdobje dveh let.
Sem spada pobuda FIRE, ki podpira
velike eksperimentalne naprave za
dostop do tehnologij interneta pri-
hodnosti, raziskuje prihodnje zah-
teve ter napoveduje družbene in
gospodarske učinke.

Komisija EU meni, da je treba do
zdaj opravljene raziskave nadalje
konsolidirati s (1) širitvijo medse-
bojnih odnosov med različnimi
tehnološkimi področji, ki prispeva-
jo k nastajanju interneta prihodno-
sti; (2) razvojem celostnega razu-
mevanja družbeno-gospodarskih
zahtev in njihovih tehnoloških po-
sledic; in (3) začetkom uporabe hi-
trih raziskovalnih omrežij, kot je
GÉANT, za podporo zgodnjemu ra-
zvoju, testiranju in preskušanju in-
terneta prihodnosti.

Precej držav članic EU je začelo
izvajati nacionalne pobude. Leta
2008 je delovna skupina držav čla-
nic proučila možnost priprave sku-
pnih pristopov na tem področju za-

radi raznolikosti tem, strategij in
politik strok. Večina članic je opre-
delila korist »spodbujanja aplikacij
EU razsežnosti ter nameščanja
zmogljivosti in naprav za poskuse«.

Forum o internetu prihodnosti
(FIF) je bil ustanovljen za usklaje-
vanje nacionalnih pobud in izraža
prizadevanje držav članic za razvoj
interneta prihodnosti z izmenjavo
informacij, najboljših praks ter re-
ferenčnih tehnologij in aplikacij.
Prav tako spodbuja uporabo inova-
tivnih rešitev za skupne zahteve, če
je mogoče z javnimi razpisi. Vendar
komisija meni, da je zdaj čas za bolj
osredotočeno in celostno partner-
stvo med zainteresiranimi stranmi,
ki bo usmerjeno na skupne gospo-
darske cilje. V ta namen je skupina
vodilnih IKT podjetij v Evropi spre-
jela pobudo za opredelitev vsebine
in strukture javno-zasebnega par-
tnerstva ter podpisala pogodbo o
izvedbi in financiranju raziskav v
naslednjih dveh letih v višini mili-
jarde evrov. Komisija EU se je obve-
zala, da bo dodelila najmanj še do-
datnih 200 milijonov evrov na leto
v delovnem programu IKT iz 7. OP
za obdobje 2011–2013 v podporo
srednje-do dolgoročnim raziska-
vam interneta prihodnosti poleg
sredstev, opredeljenih v pogodbi o
javno-zasebnem partnerstvu.

Objava pogojev razpisa za sred-
stva iz zasebno-javnega partnerstva
za raziskovalne projekte je napove-
dana za april 2010 na naslednji FIA,
sam razpis pa bo izšel dva meseca
pozneje.

Posamične pobude –
skupne strategije

Pobude držav članic EU so sicer
dobrodošle in zaželene, vendar ko-
misija tudi meni, da bo koristno, če
jih bodo med seboj poznale in če bo-
do iz njih razvile skupne strategije.
Skupno ukrepanje je zato izjemnega
pomena za združevanje različnih
pobud, s katerimi bo Evropa postala
vplivnejša akterka na mednarodni
ravni. V Sloveniji se na tem podro-
čju nič ne dogaja, ker so razvojne po-
bude v stanju, v katerem sta država
in družba, očitno odveč.

Prototip prenosljive naprave za komunikacijo

Nov zagon na področju raziskav bodočega interneta v EU

Kako razvojno prebroditi krizo

V vsakdanjem življenju se srečujemo z novimi
brezžičnimi tehnologijami, ki so vir
elektromagnetnega sevanja (EMS), hkrati pa se tudi
starostna meja, ko začnemo uporabljati različne
sodobne tehnologije, hitro niža. Otroci in mladostniki
so postali najzvestejši uporabniki teh pridobitev in jih
bodo uporabljali vse življenje. A ob tem se zastavlja
vprašanje, ali te naprave pomenijo povečano tveganje
za zdravje otrok in mladostnikov v fazi hitrega
psihofizičnega razvoja. Jasnega odgovora ni, vendar
ključne raziskave še potekajo.

dr. Blaž Valič
dr. Peter Gajšek
Inštitut za neionizirna sevanja,
Ljubljana

Od konca sedemdesetih let prej-
šnjega stoletja znanstveniki opra-
vljajo epidemiološke raziskave o
morebitni povezanosti med nizko-
frekvenčnimi polji majhnih jakosti
v bivalnem okolju in rakom. Odkri-
li niso nobene povezave med dolgo-
trajno izpostavljenostjo tem poljem
in povečanim tveganjem za pojav
raka pri odraslih. Drugače je pri
otrocih in pojavu levkemije. Leta
2000 so bili objavljeni rezultati
dveh ključnih epidemioloških štu-
dij (Ahlbom et al. 2000 ter Green-
land et al. 2000) o izpostavljenosti
otrok nizkofrekvenčnim magne-
tnim poljem, ki nakazujeta na real-
no povečano tveganje za razvoj
otroške levkemije pri otrocih, ki so
bili dlje časa izpostavljeni magne-
tnim poljem vrednosti nad 0,4 μT.
Mejne vrednosti za nizkofrekvenč-
no magnetno polje so 100 μT (pri
nas zaradi strožje zakonodaje 10 μT
za bivalno območje), pri vrednostih
0,4 μT pa so raziskave pokazale do
2-krat večjo verjetnost za nastanek
otroške levkemije. Na podlagi zbra-
nih podatkov domnevajo, da je ta-
kim poljem izpostavljen manj kot
odstotek otrok v državah EU.

V eni od študij so pokazali, da ima
pri levkemiji posebno pomembno
vlogo nočna izpostavljenost. Ven-
dar je, tudi če vzročna povezava za-
res obstaja, glede na študijo mogoče
s povečano izpostavljenostjo nizko-
frekvenčnim magnetnim poljem
razložiti največ odstotek primerov
levkemije.

Premalo dokazov
za levkemijo pri otrocih

Doslej še ni bilo mogoče potrditi
biološkega mehanizma, ki bi razlo-

žil pojav levkemije ali spodbujanje
rasti rakavih celic pri otrocih zaradi
izpostavljenosti nizkofrekvenčnim
magnetnim poljem. Brez nedvou-
mnih dokazov kancerogenih vpli-
vov pri odraslih ali verodostojnih
razlag na podlagi eksperimentov na
živalih ali izoliranih celic epidemi-
ološki dokazi niso dovolj močni, da
bi opravičili trdno ugotovitev, da
takšna polja povzročajo levkemijo
pri otrocih. Poleg tega ne poznamo
povzročiteljev otroške levkemije,
tako da pri vrednotenju morda niso
bili upoštevani vsi bistveni dejavni-
ki tveganja. Kljub temu to možno
tveganje jemljemo zelo resno in
uvajamo ustrezne preventivne
ukrepe.

Mednarodna agencija za razisko-
vanje raka (IARC) iz Lyona je kot
specializirana agencija za prouče-

vanje tveganja pojava raka v okviru
Svetovne zdravstvene organizacije
formalno obravnavala te podatke
in na podlagi epidemioloških študij
na otrocih uvrstila nizkofrekvenč-
na magnetna polja med »mogoče
kancerogene snovi za ljudi«.

»Mogoče kancerogeno za ljudi«
je klasifikacija skupine 2B, ki ozna-
čuje snov, za katero velja, da obsta-
jajo pomanjkljivi dokazi o kancero-
genosti pri ljudeh in manj kot zado-
stni dokazi o kancerogenosti pri ži-
valih. Ta klasifikacija je najšibkejša
med tremi kategorijami (skupina 1
= kancerogeno za ljudi, skupina 2A
= verjetno kancerogeno za ljudi in
skupina 2B = mogoče kancerogeno
za ljudi), ki jih IARC uporablja za
klasifikacijo potencialnih kancero-
genih snovi na podlagi objavljenih
znanstvenih dokazov.

Poudariti moramo tudi, da pove-
zava med izpostavljenostjo magne-
tnim poljem in levkemijo zaradi
nekonsistentnosti pri ugotavljanju
izpostavljenosti in pomanjkanja
podpore v drugih potrebnih razi-
skavah (predvsem verjetne razlage
osnovnih mehanizmov) ne dosega
ali ne zadošča kriterijem za nedvo-
umno potrditev vzročne povezave.
Zato je treba ugotovljeno povezavo
med magnetnimi polji in levkemijo
razumeti kot zelo šibko.

Na srečo je primerov otroške lev-
kemije, ki bi jo lahko povezovali z
izpostavljenostjo magnetnim po-
ljem omrežne frekvence 50 Hz na
splošno malo. Svetovna zdravstve-
na organizacija (SZO) ocenjuje, da
jih je na vsem svetu med 100 in
2400 (http://www.who.int/medi-
acentre/factsheets/fs322/en/in-
dex.html).

Raziskovalne prioritete
Doslej opravljene epidemiološke

raziskave, ki so bile podlaga za ta-
kšno razvrstitev nizkofrekvenčne-
ga magnetnega polja, so proučevale
izpostavljenost otrok magnetnim
poljem zaradi daljnovodov in oži-
čenja v stanovanju. Vendar obstaja
možnost, da je bilo ugotovljeno po-
večano tveganje posledica kakega
drugega dejavnika v bližini daljno-
vodov. Raziskovalci so ugotovili, da
je pomemben vir nizkofrekvenčne-
ga magnetnega polja, ki so mu otro-
ci izpostavljeni dalj časa, lahko tudi
transformatorska postaja, ki je v ve-
čjih mestih razmeroma pogosto na-
meščena v kleti oziroma pritličju
stanovanjskega bloka ali v njegovi
neposredni bližini. V Sloveniji je
med 500 in 1000 tako umeščenih
transformatorskih postaj. Prelimi-
narne študije pri nas in drugod v
svetu kažejo, da v kar 70 odstotkih
stanovanj nad transformatorsko
postajo povprečna gostota magne-
tnega pretoka presega 0,4 μT, med-
tem ko je takšnih stanovanj v višjih
nadstropjih stavb le 6,7 odstotka.
Zato so začeli mednarodno študijo
TRANSEXPO, ki je usmerjena pred-
vsem v odkrivanje povezave med

magnetnimi polji v stanovanjih
nad transformatorsko postajo in
obolevnostjo za otroško levkemijo.
Slovenija za sodelovanje v tem razi-
skovalnem programu zaradi majh-
nega števila prebivalcev in posle-
dično majhnega števila primerov
otroške levkemije ni primerna,
kljub temu da ima dober register ra-
ka in da so slovenska distribucijska
podjetja izkazala interes, da posre-
dujejo potrebne podatke o lokaciji
takšnih transformatorskih postaj.

Medtem ko so raziskave o vplivu
nizkofrekvenčnih magnetnih polj
pokazale na povečano tveganje za
otroško levkemijo, doslej izvedene
raziskave o vplivu visokofrekvenč-
nih EMS te povezave niso potrdile.

Nove tehnologije, zlasti mobilni
telefoni so med mladimi zelo prilju-
bljene in privlačne zaradi zagota-
vljanja občutka osebne varnosti in
neomejene možnosti komunikaci-
je. Ker se glava in živčni sistem pri
otrocih in mladostnikih še razvija-

ta, so nekateri strokovnjaki mne-
nja, da bi bili v primeru, da bi obsta-
jala trenutno še neznana zdravstve-
na tveganja, otroci in mladi morda
zanje dovzetnejši kakor odrasli.
Vendar znanstvenih izsledkov, ki
bi podprli to domnevo, nimamo.
Strokovnjaki v nekaterih državah
(Slovenija, Velika Britanija, Nemči-
ja …) priporočajo staršem, ki se želi-
jo izogniti vsakršnemu morebitne-
mu tveganju, ki bi se morda pokaza-
lo šele v prihodnosti, da razen v
nujnih primerih otroke odvračajo
od uporabe mobilnega telefona. V
drugih (Nizozemska, Švedska) pa
menijo, da ni razlogov za omejeva-
nje uporabe mobilnih telefonov
med mladino.

Raziskave sicer kažejo, da izpo-
stavljenost enakim jakostim EMS
povzroča pri otrocih večje sevalne
obremenitve v telesu (SAR) kot pri
odraslem človeku. Vrednosti SAR v
glavi zaradi uporabe mobilnih tele-
fonov so pri otrocih (starih od 5 do
8 let) več kot 3-krat višje kakor pri
odraslih in starejših mladostnikih.
A kljub temu so strokovnjaki mne-
nja, da zaradi dovolj velikih varno-
stnih faktorjev, ki so upoštevani pri
določanju mejnih vrednosti, to ne
vpliva negativno na zdravje.

Ker do zdaj ni na voljo raziskav o
vplivu EMS mobilnih telefonov na
zdravje otrok, se je po vzoru global-
ne raziskave Interphone začela do-
slej največja raziskava MOBIKIDS,
ki poteka v okviru 7. okvirnega pro-
grama EU in v kateri sodeluje sku-
pno 18 partnerjev iz 13 držav. V pe-
tih letih bo v raziskavo vključenih
2000 mladih z diagnosticiranim
možganskim tumorjem od 10. do
24. leta starosti in podobno število
zdravih mladostnikov. Ugotavljali
bodo, ali obstaja povezava med
uporabo mobilnega telefona in ra-
zvojem tumorja v glavi in vratu.
Več o študiji je na voljo na spletni
strani www.mbkds.com.

Razmere v Sloveniji
Kljub temu da je Slovenija po

vseh kriterijih premajhna za sode-
lovanje v velikih mednarodnih epi-
demioloških raziskavah, uspešno
sodeluje pri uresničevanju razisko-
valnih prioritet SZO na področju
EMS, kjer je posebna pozornost na-
menjena raziskavam o vplivu EMS
na otroke in nosečnice.

Na področju razvoja numerične-
ga modeliranja je plod sodelovanja
med Fakulteto za elektrotehniko

Univerze v Ljubljani in Inštitutom
za neionizirna sevanja digitalni
anatomski model nosečnice v tri-
desetem tednu nosečnosti. Model
temelji na anatomskih slikah, nje-
gova priprava pa je v zadnji fazi in
že v kratkem lahko pričakujemo pr-
ve izračune sevalnih obremenitev
nosečnice kot ploda. Končni model
bo razlikoval med več kot 20 tkivi
in omogočal računanje pri nizkih in
visokih frekvencah. To je eden od
prvih takšnih numeričnih modelov
v svetu, ki omogoča računanje
obremenitev nosečnice in ploda v
področju nizko- in visokofrekvenč-
nih EMS.

Preliminarni rezultati kažejo ve-
liko uporabnost modela pri ocenje-
vanju tveganja za mater in za plod –
še posebno v primerih, ko lahko
prihaja do čezmernih sevalnih
obremenitev na delovnem mestu.
Za nizkofrekvenčna polja izračuni
kažejo, da pri zunanjih poljih, ki ne
presegajo mejnih vrednosti, obre-
menitev ploda ne presega mejnih
vrednosti, pri materi pa lahko pri
zelo specifični konfiguraciji zuna-
njega polja pride do blagega prese-
ganja. Prvi rezultati pri visokih fre-
kvencah, kot na primer sevanje ba-
znih postaj mobilne telefonije, pa

kažejo, da mejne vrednosti v telesu
niso presežene, tudi če so vrednosti
polja v praznem prostoru na zgornji
meji dovoljenega.

A preden bodo znani dokončni
rezultati različnih študij, je ključne-
ga pomena preventivno ravnanje
ter izobraževanje otrok in mlado-
stnikov in njihovih staršev o poten-
cialnih tveganjih. Prav z namenom,
da bi spodbujali ozaveščanje o pro-
blematiki EMS med mladimi, so Fo-
rum EMS, Inštitut za neionizirna
sevanja, Inštitut za varovanje
zdravja ter Urad RS za varstvo pred
sevanji v preteklih letih pripravili
razpise za raziskovalne naloge
osnovno-in srednješolcev Elektro-
magnetna sevanja v mojem okolju.
Mladi so ob pomoči šolskih men-
torjev in strokovni podpori stro-
kovnjakov Inštituta za neionizirna
sevanja pripravili različne razisko-
valne naloge o EMS, njihova dol-
žnost pa je bila, da rezultate svojih
raziskav predstavijo tudi v domači
šoli in s tem širijo znanje o EMS
med učenci.

Da je to pomembno, kažejo tudi
ugotovitve nekaterih raziskovalnih
nalog. Ko so bili učenci ene od na-
ših osnovnih šol vprašani, ali so ob
nakupu novega mobilnega telefona
pozorni na njegovo SAR-vrednost,
jih je kar dve tretjini odgovorilo, da
ne ve, kaj je to, nadaljnjih 20 odstot-
kov pa, da na to niso pozorni. Hkra-
ti so pri vprašanju o navadah upo-
rabe mobilnega telefona mladi razi-
skovalci ugotovili, da v drugi triadi
devetletke 89 odstotkov otrok upo-
rablja mobilni telefon, v tretji pa
kar 98 odstotkov. Tudi SZO opozar-
ja, da postajajo različne komunika-
cijske naprave, ki se uporabljajo v
neposredni bližini telesa, čedalje
bolj priljubljene med mladostniki,
po drugi strani pa je poznavanje nji-
hove izpostavljenosti, vedenjskih
vzorcev in mogočih tveganj po-
manjkljivo.

Sodelujte v raziskavi
Poleg razvoja numeričnega modeliranja se pri nas začenja tudi dveletna
raziskava o izpostavljenosti otrok EMS. Vključevala bo trajne meritve
njihove obremenjenosti, analizo izmerjenih rezultatov in pozneje še
numerične izračune dozimetričnih veličin v otroških modelih.
Koordinatorji raziskave zato vabijo otroke, mladostnike in njihove
starše, naj sodelujejo v raziskavi kot prostovoljci. Otroci bodo dan ali
dva nosili dozimeter, ki bo ves čas meril njihovo izpostavljenost EMS in
jo shranjeval. Pozneje bodo izmerjene vrednosti analizirali in rezultate
kot poročilo posredovali prostovoljcu, uporabljeni pa bodo tudi v
okviru raziskave. Seveda bo ustrezno poskrbljeno za varovanje osebnih
podatkov. Še posebej so povabljeni tisti otroci, ki živijo v stanovanju
neposredno nad transformatorsko postajo ali v bližini drugih virov
sevanj (daljnovod, oddajnik, bazna postaja …). Prijavite se lahko po
elektronski pošti (blaz.valic@inis.si) ali pokličete po telefonu 01
5682732.

»Potrebno je boljše poznavanje izpostavljenosti ploda in otrok
elektromagnetnim sevanjem, ki vključuje tudi oceno
izpostavljenosti velikim statičnim magnetnim poljem, kakršna so
navzoča med slikanjem z magnetno resonanco (MRI), in nižjimi
vrednostmi statičnega magnetnega polja v javnih prevoznih
sredstvih. Potrebna je tudi ocena izpostavljenosti nizkofrekvenčnim
poljem, zlasti v stanovanjih zaradi električnega talnega gretja in
transformatorjev v stanovanjskih blokih. Za visokofrekvenčne vire
je izpostavljenost še posebej slabo znana pri baznih postajah ter TV
in radijskih oddajnikih.«
WHO, Children's EMF Research Agenda
(http://www.who.int/peh-emf/research/children/en/index.html)

Digitalni modeli virtualne družine za natančno določanje vplivov elektromagnetnih polj

Raziskovanje posledic izpostavljenosti nizko- in visokofrekvenčnim magnetnim poljem

So otroci občutljivejši za vplive EMS?

Izpostavljenost
elektromagnetnim sevanjem
(EMS) ni nov pojav. Odkar je
Werner von Siemens v drugi
polovici 19. stoletja odkril princip
proizvajanja električne energije z
elektrodinamom, se
izpostavljenost umetnim virom
nenehno povečuje. EMS so
prodrla na vsa področja
človekovega življenja, saj stroje in
naprave, ki so vir sevanj, najdemo
v telekomunikacijah, industriji,
prometu, znanosti ter medicini in,
seveda, v vsakem gospodinjstvu.

Preventivna previdnost – V Slove-
niji, Veliki Britaniji, Nemčiji in še ne-
katerih državah priporočajo staršem,
ki se želijo izogniti vsakršnemu mo-
rebitnemu tveganju, ki bi se morda
pokazalo šele v prihodnosti, da razen
v nujnih primerih otroke odvračajo
od uporabe mobilnega telefona.
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Sporočilo št. 497 je bilo
udeležencem FIA (skupščina
interneta prihodnosti) razdeljeno
(poleg osnovne v angleščini na
USB-ključku) v dveh različicah: v
slovenščini (v počastitev prve
skupščine interneta prihodnosti
leta 2008 na Bledu) in švedščini,
jeziku gostiteljice.


