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ьогодні дедалі активніше у на�
ше життя на роботі, у навчаль�
них закладах і вдома входять
комп'ютери та мобільні теле�
фони. Почуваються вони там
скоріше господарями і дуже
часто підкоряють собі наш
вільний час, завдаючи шкоди
здоров'ю. Це певною мірою
стосується і побутової елек�
тронної техніки: РДА, ноутбу�
ків, пейджерів, DVD�плейєрів,
ігрових пристроїв тощо.

При роботі комп'ютера та ін�
шої побутової електронної тех�
ніки у навколишнє середовище
генеруються, розповсюджу�
ються у ньому різні види елек�
тромагнітного випромінюван�
ня (ЕМВ).

Дослідження [3] умов нав�
чання у комп'ютерних лабора�
торіях деяких вищих навчаль�
них закладів м. Харкова свід�
чать по погіршення показників
захворюваності студентів
(нервової системи та органу
зору) протягом 1998�1999 ро�
ків. Але після оновлення
комп'ютерної бази (у 2000 р.) і
дотримання гігієнічних вимог
[1] рівень захворюваності
нервової системи і органу зо�
ру почав знижуватися.

Особливу увагу слід звернути
на небезпечний фактор при�
сутності електромагнітного по�
ля (ЕМП), підвищеного рівня
спрямованого випромінюван�
ня і електростатичного поля
(ЕСП).

Рівні ЕСП на робочому місці
користувача ПК відповідають
вимогам ДСанПіН № 5.5.6.009�
98 [2] за наявності захисних
екранів на моніторах. Виготов�
лені за новими технологіями
комп'ютери майже не створю�
ють ЕСП і за цим чинником без�
печні для здоров'я користувача
[3]. Це також стосується ЕОМ з
рідиннокристалічними відео�
терміналами.

При дослідженні ЕМВ мілі�
метрового діапазону (ЕМВ
ММХ) було виявлено резонан�
сні та інформаційні ефекти йо�
го взаємодії з живими організ�
мами. У цьому діапазоні дов�
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жини хвиль ЕМВ було виділено
цифровий шум (ЦШ), який має
унікальні властивості найвищої
ефективності інформаційної
взаємодії з живими організма�
ми та відповідної реакції остан�
ніх на випромінювання. Під час
проведення мікрохвильової
резонансної терапії (МРТ)
спостерігалося, залежно від
порядку проходження кодово�
го сигналу, пригнічення або
прискорення розвитку живих
організмів [4], що може ефек�
тивно вилікувати хворобу чи,
навпаки, спричинити її або по�
силити.

Усі раніше згадані прилади,
які містять сучасні швидкодіючі
мікропроцесори, є джерелами
ЦШ. Його потужність (при час�
тоті понад 1000 МГц) достатня
для інформаційного впливу на
розташовані поруч живі орга�
нізми. Цей показник вже пере�
вищили сучасні мікропроцесо�
ри Intel Pentium 4, Celeron, AMD
Athlon, Duron та інші. Поєднан�
ня радіопрозорості корпусів
приладів та неконтрольова�
ність внутрішньої структури
сигналу ЦШ може призвести
до непередбачуваних наслідків
для здоров'я користувачів [4].

Численні дослідження впливу
ЕМВ на організм людини, що
мали місце в Росії, Україні,
США, Японії та європейських
країнах, свідчать про негатив�
ний біологічний ефект ЕМВ,
який за тривалої дії накопичу�
ється. Це може викликати де�
генеративні процеси ЦНС, рак
крові, пухлини мозку, гормо�
нальні захворювання [5].

Дослідження Центру елек�
тромагнітної безпеки (1996)
показали, що навіть внаслідок
короткочасної праці (1 година)
в організмі користувача через
дію випромінювання монітора
виникає пригнічення гормо�
нального стану та зміна бі�
острумів мозку, склад крові
стає схожим на кров онколо�
гічних хворих. Зазначені ефек�
ти особливо яскраво проявля�
ються у жінок з ураженням щи�
товидної залози та негативною
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емоціональною реакцією у
сексуальній сфері. Це підтвер�
джують також результати обс�
теження жінок�користувачів
комп'ютерів, що мали місце у
США і Швеції, згідно з якими
ризик викидня у вагітних жінок
збільшився в 1,5 рази, а кіль�
кість дітей, що народилися з
вадами, була у 2,5 рази біль�
шою, ніж у представниць інших
професій.

Вчені Колумбійського універ�
ситету встановили факт зни�
ження під дією ЕМВ комп'юте�
ра рівня вироблення серотоні�
ну, який відповідає за самокон�
троль поведінки людини. Це
пояснює, чому професія прог�
раміста найчастіше фігурує у
списку самогубців.

Слід також зазначити, що до
60% користувачів ПК стражда�
ють на захворювання серцево�
судинної системи, 40% — на
хвороби шлунково�кишкового
тракту, 10% — на захворюван�
ня шкіри.

Не меншу небезпеку для здо�
ров'я людини має мобільний
телефон, який навіть коли ле�
жить замість будильника біля
власника, порушує його сон і
нічний відпочинок. Деякі вчені
вважають, що ЕМВ мобільного
телефону неначе "підсмажує"
мозок. При розтині головного
мозку людей, які тривалий час
користувалися такими телефо�
нами, патологоанатоми в окре�
мих випадках виявляли "спече�
ні" ділянки мозку біля відповід�
ного вуха.

У активних користувачів мо�
більними телефонами швед�
ські вчені виявили збільшення
взаємодії між еритроцитами,
що призводить до зростання
в'язкості крові, а це негативно
позначається на серцево�су�
динній системі (як у випадку
низькочастотного випроміню�
вання ЕМП).

Якщо чоловіки увесь день но�
сять на поясі або в кишені шта�
нів увімкнутий телефон, то (як
стверджують британські меди�
ки) у них скорочується кількість
сперматозоїдів та їхня здат�
ність переміщуватися.

Коли в Англії було розпочато
виробництво і реалізація мо�
більних телефонів для дітей, то
першими забили на сполох лі�
карі, які виявили збільшення на
45% кількості дітей з пухлина�
ми мозку. Виробництво цих те�
лефонів було припинено.

У деяких країнах заборонено
користування мобільними те�
лефонами у школах та універ�
ситетах, також законодавчо за�
боронено особам, які не досяг�
ли 21 року, користуватися мо�

більними телефонами без за�
хисних засобів. У такий спосіб
країни Європи і Японії дбають
про генофонд нації [5].

Який стан в Україні? Має міс�
це наступальне насичення шкіл
і вищих навчальних закладів
персональними комп'ютерами.
Багато школярів і студентів (і
навіть дошкільнят) мають осо�
бисті мобільні телефони. Все
це є наслідком прагнення на�
шої влади досягти європей�
ських стандартів комп'ютери�
зації освіти, виховання, діло�
водства тощо. Навіть виникли
науки "комп'ютерна економі�
ка", "комп'ютерна педагогіка"
тощо. Хоча ще не доведено, що
краще — пізнавальна розумова
діяльність суб'єкта, який навча�
ється, чи глобальна інформа�
ційна мережа Internet. Не сек�
рет, що вона несе у собі більше
негативного, ніж позитивного
знання. Крім того, негативний
фактор впливу ПК на здоров'я
користувача очевидний.

Деякі батьки, щоб мати мож�
ливість у будь�який час спілку�
ватися з дитиною, купують їй
мобільний телефон. Ці "турбот�
ливі" батьки не розуміють, яку
"бомбу" сповільненої дії вони
"подарували" дитині, адже по�
ки вона досягне повноліття, її
здоров'я буде суттєво зруйно�
ване, і може унеможливитися
народження дітей.

Тому, якщо вже батьки, керу�
ючись добрими намірами, все
ж подарують своїй дитині мо�
більний телефон, зобов'язані
подбати про захист від шкідли�
вої дії на організм телефону,
який працює [5]. 
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