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FREIBURSKÁ VÝZVA 
Z veľkej starosti o zdravie ľudí sa my, lekárky a lekári všetkých odborných zameraní, 
špeciálne medicíny životného prostredia, obraciame na lekárov, zodpovedných pracovníkov 
zdravotníctva a politiky ako aj na verejnosť. 
V posledných rokoch pozorujeme u našich pacientov výrazný nárast ťažkých a chronických 
ochorení, predovšetkým: 
- poruchy učenia,koncentrácie a správania u detí (napr.hyperaktivita) 
- výkyvy krvného tlaku,ktoré sa čoraz ťažšie dajú medikamentózneovplyvňovať 
- poruchy srdcového rytmu 
- infarkty a porážky čoraz mladších ľudí 
- degeneratívne ochorenia mozgu (napr. Morbus Alzheimer) a epilepsia 
- rakovinové ochorenia ako leukémia a nádory na mozgu. 
Okrem toho pozorujeme čoraz početnejší výskyt rôznych porúch, ktoré sú pacientmi často 
nesprávne chápané ako psychosomatické poruchy: 
- bolesti hlavy a migréna 
- chronická vyčerpanosť 
- vnútorný nepokoj 
- nespavosť a denná únava 
- hučanie v ušiach 
- náchylnosť k infekciám 
- bolesti nervov a měkkých tkanív, ktoré sa nedajú vysvetliť obvyklými příčinami. 
Uviedli sme len tie najnápadnejšie symptómy. 
Pretože spravidla poznáme prostredie, bydliska a zvyky našich pacientov, vidíme, 
špeciálne po cielenom dotazovaní, stále častejšie jasnú časovú a miestnu súvislosť medzi 
výskytom týchto ochorení a začiatkom rádiového zaťaženia napr.vo forme inštalácie 
zariadenia pre mobilnú telefónku sieť v bližšom okolí pacientov, intenzívněno používania 
mobilných telefónov, obstaraním DECT bezšnúrového telefónu vo vlastnom dome alebo 
v susedstve.  
Nemôžeme veriť v čisto náhodnú zhodu okolností, lebo: 
príliš často pozorujeme nápadné nahromadenie určitých chorob v príslušne rádiovo 
zaťažených oblastiach alebo obytných jednotkách, 
príliš často sa zlepší choroba alebo zmiznú mesiace až roky pretrvávajúce ťažkosti v relatívne 
krátkom čase po zredukovaní alebo eliminovaní rádiového zaťaženia v okolí pacienta, 
príliš často sú naše pozorovania potvrdené stavebno-biologickými meraniami mimoriadnej 
elektromagnetickej intenzity na príslušnom mieste. 
Na základe našich každodenných skúseností pokladáme technológiu mobilných telefónov, 
zavedenú v roku1992, ktorá sa medzi časom stala celoplošnou a bezšňůrové telefóny podľa 
štandardu DECT, ktoré sa dajú kúpiť od roku 1995, za jednu z najhlavnejších príčin tohto 
fatálneho vývoja! Týmto pulzujúcim mikrovlnám sa už nikto nemôže celkom vyhnúť. 
Zosilňujú riziko už existujícího chemického a fyzikálneho pôsobenia životného prostredia, 
zaťažujú naviac obranyschopnosť organizmu a môžu spôsobiť zlyhanie doteraz ešte 
vyrovnávajúcich protiregulačných mechanizmov. Ohrozené sú hlavne tehotné ženy, deti, 
mládež, starí a chorí ľudia. 



Naše terapeutické snahy o navrátenie zdravia ostávajú stále častejšie bez úspechu. Lebo voľné 
prenikanie trvalého žiarenia do obytných a pracovných priestorov, špeciálne do detských izieb 
a spální, ktoré pokladáme za mimoriadne dôležité miesta oddychu, regenerácie a 
uzdravovania, spôsobuje ustavičný stres a zabraňuje základnému zotaveniu sa chorého. 
Vzhľadom na tento znepokojujúci vývoj sa cítime byť povinní oznámiť naše pozorovania 
verejnosti, hlavne potom, čo sme počuli, že nemecké súdy pokladajú ohrozenie v dôsledku 
mobilných telefónov za ”čisto hypotetické" (pozri rozsudky Spolkového ústavného súdu 
Karlsruhe a Správneho súdneho dvoru Mannheim na jar 2002). 
To, čo zažívame v našej každodennej praxi je všetko iné než hypotetické! Narastajúci počet 
chronicky chorých ľudí pokladáme tiež za dôsledok nezodpovednej politiky stanovovania 
medzných hodnôt, ktorá namiesto toho, aby si za merítko konania zobrala ochranu 
obyvatelstva pred krátkodobými a obzvlášť dlhodobými účinkami rádiového žiarenia 
mobilných telefónnych zariadení, sa podriaďuje diktátu technológie, u ktorej sa už dávno 
dostatočne zistilo, že je nebezpečná. Pre nás je to začiatok vývoja, ktorý treba brať veľmi 
vážne a ktorý ohrozuje zdravie mnohých ľudí. 
Užsa nenecháme dlhšie odkazovať na ďalšie, nereálne výsledky výskumu, ktoré, ako zo 
skúsenosti vieme, sú často ovplyvňované priemyslom, zatiaľčo výskumy, podávajúce dôkazy, 
sú ignorované.Pokladáme za naliehavo nutné, aby sme konali teraz! 
Ako lekári sme predovšetkým advokátmi našich pacientov. V záujme všetkých dotknutých, s 
ktorých základným právom na život a zdravie sa toho času hazarduje, apelujeme na 
zodpovednosť politiky a zdravotníctva. Podporte celým vaším vplyvom naše požiadavky: 
Nové komunikačné techniky, znášanlivé so zdravím, so zvážením rizik nezávisle od 
záujmových skupín špeciálne pred ich zavedením a jako okamžité opatrenia a prechodné 
predpisy: 
- Výrazné zníženie medzných hodnôt, výkonov vysielačiek a rádiového zaťaženia na 
biologicky prijateľnú mieru, špeciálne v priestoroch pre spánok a regeneráciu 
- Žiadne ďalšie rozširovanie technológie mobilných telefónnych zariadení,aby sa zaťaženie v 
dôsledku žiarenia ešte niekoľkonásobne nezvýšilo 
- Právo obyvateľstvaa obcí na spolurozhodovanie pri plánovaní umiestnenia antén, čo by v 
demokracii malo byť samozrejmosťou 
- Poučenie obyvateľstva a špeciálne používateľov mobilných telefónov o zdravotných 
rizikách elektromagnetických polí a tým vedomejšie zaobchádzanie s nimi, zákaz mobilných 
telefónov pre deti a obmedzovanie ich používania pre mládež 
- Zákaz používania mobilných telefónov a telefónov DECT v materskýchškôlkach, školách, 
nemocniciach, domovoch dôchodcov, na miestach konania podujatí, vo verejných budovách a 
dopravných prostriedkoch, podobne ako pri zákaze fajčenia 
- Zóny bez mobilných telefónov a rádiových zariadení mobilných telefónnych sietí, podobne 
ako zóny bez automobilovej dopravy. 
- Prepracovanie štandardu DECT pre bezšnúrové telefóny s cieľom zníženia intenzity žiarenia 
a obmedzenia na skutočný čas použitia ako aj zabránenia biologicky kritickému pulzovaniu 
- Výskum nezávislý od priemyslu, kde budú konečne zohľadnené vo veľkom množstve 
existujúce kritické výsledky výskumu a našich lekárskych pozorovaní.  
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