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ALI MEJNE VREDNOSTI 
ZAGOTAVLJAJO DOVOLJ 

VELIKO VARNOST ?



Izhodišče

Znanstveni proces - Ocena zdravstvenega 
tveganja in določitev mejnih vrednosti: 

Ključno vlogo igrajo mednarodne organizacije

Politični proces - Zakonodaja s področja 
varstva pred EMS:

Politika vlad držav – sprejem zakonodaje, ki lahko 
temelji na znanstvenem procesu izoblikovanja mejnih 
vrednosti ali pa tudi ne.



Znanstveni proces
DOLOČITEV HIPOTEZE

IZBOR METODOLOGIJE

IZVEDBA RAZISKAVE

REZULTATI RAZISKAVE

NE

NE
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IZDELAVA OCEN TVEGANJ

Kakovost ?

Kakovost ?

OBJAVA RAZISKAVE
Peer review Journal

DA



Kriteriji za oceno raziskav

Kakovost ?
NE

DANpr.abstrakti
konferenc

• eksperimentalne in opazovalne metode, 
tehnike morajo biti kar najbolj 
objektivne;

• analize podatkov morajo biti povsem 
objektivne, 

• Uporabljati splošno sprejete analitične 
metode;

• zagotovljena visoka stopnja statistične 
verjetnosti pri uporabi primernih 
statističnih testov;

• relevantni učinki se morajo pokazati pri 
večini testiranih organizmov, 

• posledice pa morajo biti v skladu z 
znanstveno potrjenimi mehanizmi;

• rezultati morajo biti merljivi in 
preverljivi s strani drugih/neodvisnih 
raziskovalcev.

Določitev 

Pragu vpliva

Rezultati 
raziskave



Sestavljanje slike

http://www.niehs.nih.gov/emfrapid/booklet/emf2002.pdf

Klinične 
študije

Celične 
študije

Epidemiološke 
študije

Živalske 
študije



NIZKE 
FREKVENCE
akutne spremembe v 

vzdaržnosti CŽS

100 mA/m2

VISOKE 
FREKVENCE
segrevanje tkiva 1oC

4 W/kg

VARNOSTNI 
FAKTORJI 

(nejasnost raziskav, 
možnost 

kombiniranih 
učinkov, bolj 

občutljivi)
10 x – poklicno

50 x – prebivalstvo

OSNOVNE 
MEJNE 

VREDNOSTI

J (mA/m2)
10; 2

SAR (W/kg)

0,4; 0,08

S (W/m2)

50; 10

Kako določimo mejne 
vrednosti ?

DOLOČITEV PRAGU

Potencialna nevarnost 
za zdravje
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10Znanstvena negotovost

Poklicna izpostavljenost (odrasli, 
do 8 ur dnevno, možnost zaščite, 
šolanje…)

Zdravstveni nadzor

4 W/kg
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Mejna vrednost za poklicno izpostavljene     0,4 W/kg

Mejna vrednost za prebivalstvo     0,08 W/kg

Različna občutljivost ljudi na EMS

Razlike v zdravstvenem stanju ljudi

Nezmožnost prilagajanja 
obremenitvam iz okolja

Trajna izpostavljenost (24 ur)



DOLOČITEV HIPOTEZE

PRIPRAVA RAZISKAVE

IZVEDBA RAZISKAVE

POROČILO o RAZISKAVI

UPORABA REZULTAOV
Pri izdelavi ocene tveganja

OBJAVA RAZISKAVE
V znanstvenem časopisu z recenzijo

Strah  in 
zaskrbljenost 

javnosti



Ocena tveganja

Visoke f

IARC 2005
WHO 2006

Nizke f

IARC 2001-2002
WHO 2002-2005

Statična polja

IARC 2001-2002
WHO 2002-2004



Osnovne in nadomestne
mejne vrednosti

Osnovne 
mejne 
vrednosti

J (mA/m2)

SAR (W/kg)

S (W/m2)

Nadomestne 
mejne 

vrednosti

E (V/m)
H (A/m)
S (W/m2)

Matematično 
modeliranje

Prenos iz 
rezultatov 
laboratorijskih 
raziskav

Pogoj:

Določitev pri 
največjem 
sklopu EM s 
človekom



Mejne vrednosti

SLO-ni zakonodaje

EU:Direktiva 2004/40/EC

SLO-Uredba EMS (70-96)

EU:Priporočilo1999/519/EC
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Bazne postaje in mejne 
vrednosti

50 x ICNIRP (GP): SAR 4 W/kg lahko 
povzroči dvig telesne temperature za 
1°C

5 x ICNIRP (GP): ICNIRP priporoča za 
delavce z viri EMS vrednost SAR 0,4 
W/kg 

1 x ICNIRP (GP): priporoča za 
prebivalstvo SAR 0,08 W/kg

0,01x ICNIRP: Poprečna izpostavljenost
EMS zaradi baznih postaj znaša je 
nižja od 1% mejne vrednosti

200 m

20 m

4 m

4 cm



Q&A - 1
V javnosti je razširjeno mnenje, da trenutno veljavne 
mejne vrednosti temeljijo samo na znanstveno 
dokazanih termičnih učinkih in nič ne ščitijo pred 
nevarnostjo t.i. netermičnih učinkov. Kako je s tem ?
Termični učinki visokofrekvenčnih EMS so dobro raziskani in 
predstavljajo podlago za omejevanje izpostavljenosti ljudi. Prav
tako pa je bilo opravljenih veliko raziskav netermičnih učinkov 
visokofrekvenčnih EMS, ki so jih upoštevali pri pripravi mejnih 
vrednosti izpostavljenosti. 
Čeprav so nekateri strokovnjaki poročali o netermičnih učinkih, pa 
poročila niso vzdržala strogega znanstvenega preverjanja ali pa jih v 
neodvisnem znanstvenem laboratoriju niso potrdili. 



Q&A - 2
Nekatera ekološka združenja in okoljski analitiki 
zagovarjajo uvedbo nekaj tisočkrat nižje mejne 
vrednosti od mednarodno priznanih smernic ICNIRP 
in Slovenske uredbe. Ali ta mejna vrednost zagotavlja 
absolutno varnost in ali je sploh uresničljiva v praksi?
Strokovnih argumentov za znižanje z znanstvenimi raziskavami 
podprtih mejnih vrednosti, ki jih določajo smernice ICNIRP, ni. 
Poleg tega pa je ta zahteva povsem nezdružljiva z večino 
tehnoloških pridobitev družbe, saj je predlagana - nekaj tisočkrat 
nižja mejna vrednost precej pod splošnim elektromagnetnim 
onesnaženjem okolja zaradi radijskih in televizijskih oddajnikov ter 
hkrati precej pod sevalnimi obremenitvami v okolici baznih postaj. 
Poleg tega pa so mejne vrednosti ICNIRP za prebivalstvo tako 
nizke, da ljudje absorbirajo več elektromagnetne energije, ko se 
poleti ob sončnem vremenu zadržujejo na prostem. 



Q&A  - 3

Ali lahko pride do spremembe mejnih vrednosti ?
Da. 
ICNIRP v povezavi s Svetovno zdravstveno organizacijo še naprej 
spremlja znanstveno literaturo, da bi tako ugotovili, če obstaja 
kakršenkoli dokaz, zaradi katerega bi znižali omejitve. 
Do sedaj ni bil objavljen še noben dokaz, ki bi podprl nadaljnje 
znižanje mejnih vrednosti. SZO je  pripravila smernice za nadaljnje 
raziskave, ki bi jih bilo potrebno opraviti, da bi zapolnili obstoječe 
vrzeli v znanju. Te smernice je SZO posredovala tudi agencijam, ki 
financirajo raziskave (npr. EU).



Zaključek

Mednarodne smernice ICNIRP temeljijo na 
najboljših in ažuriranih znanstvenih dognanjih ter 
najširšem znanstvenem konsenzu.
Po dosedanjih znanstvenih dognanjih stopnja 
izpostavljenosti EMS, ki je nižja od mednarodnih 
ICNIRP izhodišč, ne vpliva negativno na zdravje.
Uvedejo se lahko dodatni preventivni ukrepi, ki pa 
ne smejo posegati na področje znanstveno 
določenih mejnih vrednosti. 



Zaključek 2

Forum EMS priporoča sprejetje ICNIRP mejnih vrednosti 
kot obvezne zahteve za varovanje zdravja prebivalstva. 
Dodatno pa še priporoča:

Izvajanje raziskovalnih programov za zmanjšanje 
zdravstvenega tveganja
Spodbujanje proizvajalcev za dosego minimalne 
izpostavljenost EMS uporabnikom novim tehnologijam
Izboljšanje komunikacije o tveganju
Obveščanje javnosti o verodostojnih in strokovno 
korektnih informacijah 



Kam po informacije ??

www.forum-ems.si
info@forum-ems.si
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