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Νέο «κατηγορώ» για τα κινητά (Geoffrey Lean,
ΤΗΕ ΙΝDΕΡΕΝDΕΝΤ)
Date : Απριλίου 12, 2008
Συντριπτικά τα στοιχεία της μελέτης πολυβραβευμένου καρκινολόγου
Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να σκοτώσουν πολύ περισσότερους
ανθρώπους από όσους το κάπνισμα ή ο αμίαντος. Αυτό είναι το
Ο δρ. Βίνι
συμπέρασμα της μελέτης πολυβραβευμένου καρκινολόγου.
Χουράνα προτρέπει τους καταναλωτές να τα αποφεύγουμε όταν μπορούμε και τις
κυβερνήσεις και τη βιομηχανία της κινητής τηλεφωνίας να λάβουν «άμεσα μέτρα»
για να μειώσουν την έκθεσή μας στην ακτινοβολία τους.
Η εν λόγω μελέτη του δρος Βίνι Χουράνα αποτελεί το πιο συντριπτικό, μέχρι σήμερα,
κατηγορητήριο εις βάρος των κινητών σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονούνται
για την υγεία. Αντλεί από αυξανόμενα στοιχεία που δείχνουν ότι η χρήση κινητού
τηλεφώνου επί 10 χρόνια ή περισσότερο μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο
εμφάνισης καρκίνου του εγκεφάλου.
Οι διαβεβαιώσεις
Οι καρκίνοι χρειάζονται τουλάχιστον μία δεκαετία για να αναπτυχθούν και το
γεγονός αυτό ακυρώνει τις επίσημες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των κινητών
που βασίζονται σε προηγούμενες μελέτες, οι οποίες περιελάμβαναν λίγους αν όχι
κανέναν- ανθρώπους που είχαν χρησιμοποιήσει τα τηλέφωνα για τόσο μεγάλο
διάστημα.
Φέτος η γαλλική κυβέρνηση προειδοποίησε κατά της χρήσης κινητών τηλεφώνων,
ιδιαίτερα από παιδιά. Επίσης η Γερμανία συμβουλεύει τους πολίτες της να
ελαχιστοποιήσουν τη χρήση των κινητών και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος
έχει ζητήσει να μειωθεί η έκθεση στην ακτινοβολία τους.
Ο καθηγητής Χουράνα -κορυφαίος νευροχειρουργός που έχει λάβει 14 βραβεία τα 16
τελευταία χρόνια και έχει δημοσιεύσει περισσότερες από τρεις δωδεκάδες
επιστημονικές πραγματείες- εξέτασε περισσότερες από 100 έρευνες για τις
επιπτώσεις των κινητών τηλεφώνων. Δημοσίευσε τα αποτελέσματα σε ιστοσελίδα
αφιερωμένη
στις
επεμβάσεις
στον
εγκέφαλο
(http://www.
brainsurgery.us/mobilephone.html) και μια πραγματεία του πρόκειται να δημοσιευθεί
σε επιστημονική επιθεώρηση.
Αυξάνονται οι αποδείξεις για τη σχέση με όγκους στον εγκέφαλο
Ο ΔΡ ΧΟΥΡΑΝΑ παραδέχεται ότι τα κινητά μπορεί να σώσουν ζωές σε καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης, συμπεραίνει όμως πως «υπάρχει σημαντικός και αυξανόμενος
όγκος αποδείξεων για μια σχέση ανάμεσα στη χρήση των κινητών τηλεφώνων και σε
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ορισμένους όγκους στον εγκέφαλο». Πιστεύει ότι η σχέση αυτή «θα αποδειχθεί
οριστικά» την επόμενη δεκαετία.
Η συχνότητα
Επισημαίνοντας ότι οι κακοήθεις εγκεφαλικοί όγκοι «σημαίνουν θάνατο», προσθέτει:
«Αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια σχετικά ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη κατάσταση».
Εκφράζει τον φόβο πως «αν η βιομηχανία και οι κυβερνήσεις δεν λάβουν άμεσα και
αποφασιστικά μέτρα», η συχνότητα των καρκίνων του εγκεφάλου και οι θάνατοι από
αυτούς θα αυξηθούν παγκοσμίως μέσα σε μια δεκαετία από τώρα και έως τότε μπορεί
να είναι πολύ αργά για να επέμβουμε ιατρικά.
«Ο κίνδυνος αυτός προβλέπεται ότι θα έχει πολύ ευρύτερες επιπτώσεις στη δημόσια
υγεία από τον αμίαντο και το κάπνισμα», λέει επίσης ο καθηγητής Χουράνα και
εξηγεί ότι αυτή η εκτίμησή του βασίζεται εν μέρει στο γεγονός ότι τρία
δισεκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφωνα σε όλο τον κόσμο,
τριπλάσιοι από όσους καπνίζουν. Το κάπνισμα σκοτώνει περίπου πέντε εκατομμύρια
ανθρώπους κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο και η έκθεση στον αμίαντο ευθύνεται, στη
Βρετανία, για τόσους θανάτους όσους και τα τροχαία.

(Πηγή: «ΤΑ ΝΕΑ», 31/3/2008)
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