
 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS  

VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS 

 

TYRIMO „KĄ ŽINAI APIE MOBILIUOSIUS TELEFONUS“ 
REZULTATAI 

 

Pastaruoju metu, kai mobilieji telefonai daugeliui yra būtinybė, o korinio ryšio antenų 

bokštai dygsta palei greitkelius ir išsibarsto po mūsų gyvenvietes, susirūpinimą jų įtaka sveikatai 

išreiškė ne vienas medicinos specialistas. Nors tokias prielaidas aiškiai įrodančių duomenų nėra, 

kalbos netyla, o paskutiniu metu vis dažniau prabylama apie bevielio tinklo bangų įtaką žmonėms. 

Kas mėnesį ar kelis nuolatos pasirodo straipsnių ir įvairių žmonių nuomonių, palaikančių vieną ar 

kitą poziciją. Tačiau tikslaus atsakymo į klausimą vis dar nėra. 

„Eurobarometro“ duomenimis, Europos Sąjungoje 70 proc. vaikų nuo 12–13 metų ir 23 

proc. vaikų nuo 8–9 metų gyvenimo be mobiliojo telefono jau neįsivaizduoja. Kaip rodo 

„Eurobarometro“ apklausa, Lietuvoje mobiliuosius turi 88 proc. 6–17 metų vaikų. 

2009 metų lapkričio – gruodžio mėnesiais Akmenės rajono savivaldybėje buvo vykdytas 

tyrimas – „Ką žinai apie mobiliuosius telefonus“. Šiame tyrime dalyvavo Akmenės rajono pataisos 

inspekcijos 16-17 m. vaikai, Akmenės rajono savivaldybės vaikų globos namų 8-16 m. auklėtiniai 

bei Akmenės rajono savivaldybės Saulėtekio pagrindinės mokyklos 5-6 klasių mokiniai. Pagrindinis 

šio tyrimo tikslas – išsiaiškinti ką vaikai žino apie mobiliuosius telefonus, jų poveikį įvairioms 

žmonių grupėms. 

Tyrimo metu buvo apklausti 126  8-17 m. amžiaus vaikai, iš jų - 46,8 proc. berniukų ir 

53,2 proc. mergaičių (1 pav.) 



                        

1. pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį (proc.) 

 

Pagal buvimo vietą, 4 proc. respondentų buvo iš Akmenės r. pataisos inspekcijos, 21,4 proc. 

iš Akmenės r. globos namų ir didžiausia dalis – 74,6 proc. vaikų mokinosi Akmenės r. Saulėtekio 

pagrindinėje mokykloje. 

Šiuo metu sunku įsivaizduoti, kad kas galėtų išsiversti be mobiliojo telefono, dažnai tai ir 

prestižo klausimas – kokiu telefonu naudojamasi. Ypatingai tai aktualu vaikams. Tačiau vaikai 

dažnai visai be reikalo naudojasi šiais telefonais, daugeliui jaunesnio amžiaus vaikų tai tėra žaislas.  

Tyrimo metu nustatyta, kad beveik visi vaikai naudojasi mobiliaisiais telefonais (2 pav.). 

 

2 pav. Respondentai, kurie šiuo metu turi mobilųjį telefoną (proc.) 

 

Šiuo metu nėra vieningos nuomonės kiek mobilieji telefonai kenkia žmogaus sveikatai, tačiau 

manoma, kad vaikams jie turi žymiai didesnį neigiamą poveikį. Elektromagnetinę spinduliuotę 

tyrinėjantis Švedijos mokslininkas prof. Lennartas Hardellis vienu iš savo tyrimų padarė išvadas, 

jog vaikams, pradėjusiems naudotis mobiliaisiais telefonais dar vaikystėje ir besinaudojant jais 10 ir 

daugiau metų, rizika susirgti smegenų vėžiu padidėja 420 proc. Tuo tarpu suaugusiesiems ši rizika 

beveik dukart mažesnė – 280 proc. 

Tyrimo dalyviai šią poziciją vertino įvairiai. Maždaug pusė respondentų (48,4 proc.) teigė, 

kad pradinukai gali naudotis mobiliaisiais telefonais (3 pav.). 



 

3 pav. Respondentų nuomonė, kad pradinukai gali naudotis mobiliaisiais telefonais 

(proc.) 

Pasaulinės sveikatos apsaugos organizacijos pozicija jau seniai aiški: mobiliojo telefono 

skleidžiamas elektromagnetinis laukas kenkia vaikų sveikatai. Reikia prisiminti ir tai, jog vaiko 

organizmas įvairiais amžiaus tarpsniais yra labiau pažeidžiamas, jis kur kas jautresnis aplinkai. 

Ispanijos Neurodiagnostikos institute jau buvo nustatyta, kad 11-13 metų vaiko, prakalbėjusio 

mobiliuoju telefonu dvi minutes, bioelektrinis smegenų aktyvumas dar išlieka porai valandų. 

Panašias išvadas pateikė ir tyrinėjimus atlikę Didžiosios Britanijos ir Suomijos mokslininkai. 

Su šia nuomone sutiko ir vykdyto tyrimo respondentai. 91,3 proc. jų nurodė, jog mobilūs 

telefonai skleidžia elektromagnetines bangas (4 pav.). 

 

4 pav. Respondentų, kurie mano, kad mobilieji telefonai skleidžia  

elektromagnetines bangas, pasiskirstymas (proc.) 

Pagrindiniai tyrimai, susiję su mobiliaisiais telefonais ir jų poveikiu žmogaus sveikatai, yra 

atliekami siekiant atskleisti mobiliųjų telefonų naudojimo poveikį vėžinių susirgimų atsiradimui. 

Įvairių šalių mokslininkų atliktų tyrimų rezultatai rodo, jog dažnas mobilių telefonų naudojimas 40-

50 proc. padidina smegenų auglio atsiradimo tikimybę – mobilusis telefonas pokalbio metu 

spinduliuoja elektromagnetines bangas, į kurių poveikio zoną patenka ir žmogaus galva. 

Labiausiai gąsdinančias išvadas pateikė švedų mokslininkai. Jie surinko duomenis apie 

smegenų auglių rizikos padidėjimą tarp 20 -29 metų amžiaus žmonių, kurie mobiliuosius telefonus 

naudojo nuo vaikystės. 



Panaši nuomonė buvo išspausdinta ir Didžiosios Britanijos medicinos žurnale „Occupational 

Health Medicine”. Jame taip pat teigiama, kad ilgą laiką naudojamas belaidis ryšys didina riziką 

susirgti vėžiu. Ankstesnių tyrimų metu to nepastebėta, nes daugelis tirtų pacientų mobiliaisiais 

telefonais naudojosi mažiau nei 10 metų. Vėžinės ląstelės gali vystytis ilgiau nei kelis 

dešimtmečius. 

68,7 proc. mergaičių bei 74,6 proc. berniukų tyrimo metu  teigė, kad mobilieji telefonai gali 

sukelti vėžį (5 pav.). 

 

5 pav. Respondentų, kurie mano, kad mobilieji telefonai gali sukelti vėžį, pasiskirstymas 

(proc.) 

 

Rusų informacinė laida „Sveikata“ pateikė apie atliktus dviejų nepriklausomų eksperimentų 

duomenis. Mokslininkai pateikė duomenis, kad eksperimente su vištų kiaušiniais, inkubatoriuje, 

kuriame nebuvo mobilaus telefono, žuvo 13 embrionų, tai – normali situacija šiai viščiukų rūšiai. O 

eksperimentiniame inkubatoriuje, kuriame buvo mobilusis telefonas, žuvo 23 viščiukai. Taigi 

pirmoji išvada, kurią padarė tyrėjai: mobilusis telefonas žudo augantį audinį. Tai reiškia, jog 

belaidžiai telefonai gali būti labai pavojingi nėščioms moterims, bei mažiems vaikams, kurių 

organizmas dar tik formuojasi ir auga. Žinomi dažni atvejai kai mobiliais telefonais 

besinaudojančios moterys persileisdavo. 

Didžioji dalis tyrime dalyvavusių vaikų teigė, kad nėščia moteris negali ilgai kalbėtis telefonu 

(6 pav.). 



 

6 pav. Respondentų, kurie mano, kad nėščia moteris negali ilgai kalbėtis mobiliu telefonu, 

pasiskirstymas (proc.) 

 

Mobiliųjų telefonų spinduliuojamos mikrobangos sukelia šiluminį efektą ir laikant prie ausies 

jie gali pakelti smegenų temperatūrą daugiau nei 1 laipsniu. Tyrimai su gyvūnais parodė, kad kūno 

temperatūros padidėjimas vienu laipsnių sukelia elgesio pakitimus. Vaikų nervų sistema dar tik 

vystosi, tad gali būti, kad todėl jie tampa vis agresyvesni, nervingi ir nenuspėjami. Ne paslaptis, kad 

irzlumas perauga į savitarpio santykius – agresiją, smurtą. 

Remiantis Akmenės tyrimo rezultatais, 69,8 proc. respondentų pažymėjo, kad jiems padidėja 

irzlumas bei nervingumas ilgai kalbantis telefonu (7 pav.). 

 

7 pav. Respondentų, kuriems padidėja irzlumas, nervingumas ilgai kalbantis telefonu, 

pasiskirstymas (proc.) 

 

Specialistai teigia, kad telefonu kalbėti galima tiek, kad nepajustume diskomforto. O tai labai 

individualu. Vienam malonu kalbėti 5 min., o kito nevargina ir valandą trunkantis pokalbis. Tai 

priklauso nuo daugelio veiksnių - kokia tema kalbama, su kuo kalbama ir t.t. Čia „pirmuoju smuiku 

groja” jausmai. Aišku, patartina kalbėti kuo trumpiau, iki 10-ties minučių. Jaučiant, kad jau kaista 

ausis, pokalbį geriau baigti. 



Dalis mokslininkų mano, kad jau po 5 pokalbio telefonu minučių, elektromagnetinei 

spinduliuotei veikiant žmogaus ląsteles, gali pasireikšti ne tik šiluminis poveikis (t.y. audinių 

temperatūros padidėjimas), bet ir susidaryti DNR pažeidimai, pakisti baltymų struktūros, sutrikti 

ląsteles sudarančių jonų judėjimas - dėl to gali sutrikti nervinio signalo perdavimas, susidaryti 

vėžinės ląstelės ar net įvykti genų mutacijos. 

Ispanijos neurodiagnostiniame institute 2001 metais buvo nustatyta, kad 11 – 13 metų 

vaikams kalbėjusiems dvi minutes mobiliu telefonu, smegenų bioelektrinio aktyvumo pokyčiai 

išlieka dar dvi valandas nustojus kalbėti. Tai patvirtino ir pernai baigti Anglijos Bristolio 

universiteto tiriamieji darbai. Analogiški rezultatai patvirtinti ir suomių Turkų universitete. 

Tyrimo metu daugiau nei pusė respondentų nurodė manantys, kad mobiliuoju telefonu galima 

kalbėti daugiau nei 4 minutes (8 pav.). Vis tik nemaža dalis vaikų mano (38,9 proc.), kad žmogus 

negali mobiliuoju kalbėtis nei ilgiau nei 4 minutes. 

 

8 pav. Respondentų, kurie mano kad galima kalbėti telefonu daugiau nei 4 minutes, 

pasiskirstymas (proc.) 

Atsižvelgiant į tai, kad elektromagnetinių bangų spinduliavimo poveikis vidaus organų 

funkcionavimui nėra pakankamai ištirtas, rekomenduojama nelaikyti įjungtų mobiliųjų telefonų arti 

gyvybiškai svarbių vidaus organų, pavyzdžiui, vyriškų marškinių kišenėje.  

Taip pat mano ir didžioji dalis apklaustųjų: 91 proc. mergaičių ir 89,8 proc. berniukų nurodė, 

kad negalima mobiliųjų telefonų nešiotis arti krūtinės ir juosmens (9 pav.). 

 

 

9 pav. Respondentų, kurie mano kad negalima nešioti mobiliojo telefono prie krūtinės ir 

juosmens, pasiskirstymas (proc.) 



 

Respondentai, kurie teigė, kad asmenys, kurie turi dirbtinius klausos aparatus ar širdies 

vožtuvus, sergantys nervų ligomis negali naudoti mobilių telefonų, sudarė didžiąją dalį visų 

apklaustųjų (10 - 11 pav.). Rekomenduojama asmenims, kuriems yra implantuoti širdies ritmo elektros 

stimuliatoriai, klausos aparatai ir pan. mobiliųjų telefonų vartojimą suderinti su gydančiu gydytoju.  

 

 

10 pav. Respondentų, kurie mano kad negalima naudotis mobiliuoju telefonu, turint 

dirbtinius klausos aparatus, širdies vožtuvus, pasiskirstymas (proc.) 

 

 

11 pav. Respondentų, kurie mano kad reiktų vengti mobiliųjų telefonų sergantiems 

nervų ligomis, pasiskirstymas (proc.) 

 

Prancūzijoje vaikai privalo naudotis mobiliais telefonais su ribotu telefonų numerių skaičiumi 

kad galėtų paskambinti tik tėvams ar giminaičiams. Jie privaloma tvarka turi turėti įrenginius 

„hands free“, kurie sumažina elektromagnetinių laukų intensyvumo poveikį smegenims. 

Anglijoje 2001 metais uždrausta naudotis mobiliais telefonais mokyklose. Juos parduodant 

pateikiama informacinis lankstinukas apie galimas bendravimo su mobiliu telefonu pasekmes. 

Vokietijoje Ekologinės medicinos asociacija jau 2002 metais rekomendavo vyriausybei 

uždrausti vaikams naudotis mobiliais telefonais. 



2008 m. Prancūzijos vyriausybė viešai pasisakė, kad vaikai mobiliuoju telefonu turėtų kalbėti 

ne ilgiau kaip 6 minutes, taip pat nenaudotų mobiliojo telefono, išskyrus ypatingos svarbos atvejus 

(ši informacija buvo reakcija į Prancūzijoje atliktus tyrimus, kurie parodė, jog 1 iš 10 vaikų iki 16 

metų mobiliuoju telefonu kas dieną kalba apie 45 minutes.). 

Rusijos sveikatos ministerija yra pateikusi rekomendaciją, kad vaikai bei jaunimas iki 18 

metų išvis nesinaudotų mobiliaisiais telefonais. 2009 metų sausio mėnesį Suomijos Radiacijos ir 

branduolinės saugos tarnyba (STUK) paskelbė ataskaitą, kurioje teigiama, kad „yra pagrindo 

manyti, kad vaikų atžvilgiu reikia būti itin atsargiems“ ir rekomenduoja, kad vaikai kasdien 

naudotųsi mobiliuoju telefonu tik trumposioms žinutėms siųsti, kad tėvai ribotų skambučių trukmę 

ir kiekį. 

 

Rekomendacijos naudojantis mobiliaisiais telefonais: 

 atsižvelgiant į galimą neigiamą poveikį, siūloma pokalbio metu mobiliuosius telefonus 

laikyti 1-5 cm atstumu nuo galvos; 

 telefonu kalbėti kiek įmanoma trumpiau; 

 rinktis kuo naujesnius telefono modelius, nes mobiliųjų telefonų gamintojai kasmet vis 

daugiau atsižvelgia į sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijas mobiliųjų telefonų poveikio 

sveikatai tema.  

 saugiau suskambus telefonui tuoj pat neatsiliepti, o leisti jam du kartus suskambėti, 

nes stipriausias EML (elektromagnetinių nejonizuojančių laukų) spinduliavimas yra būtent 

telefono pypsėjimo pradžioje, po to jis silpsta. Lygiai taip pat elgtis skambinant patiems: surinkus 

numerį, neskubėti dėti telefoną prie ausies. Jei pokalbis užtrunka ilgiau, patartina mobilųjį telefoną 

pernešti nuo vienos ausies prie kitos, nekalbėti ilgai prispaudus prie tos pačios ausies. 

 atsižvelgiant į tai, kad elektromagnetinių bangų spinduliavimo poveikis vidaus organų 

funkcionavimui nėra pakankamai ištirtas, rekomenduojama nelaikyti įjungtų mobiliųjų telefonų 

arti gyvybiškai svarbių vidaus organų, pavyzdžiui, vyriškų marškinių kišenėje; 

 mobilieji telefonai turėtų būti laikomi kuo toliau nuo kūno, mažiausiai 20–50 

centimetrų atstumu; 

 mobiliaisiais telefonais nesinaudoti vaikams bei nėščiosioms moterims, nes kuo 

jaunesnis organizmas, tuo jis jautresnis elektromagnetinei spinduliuotei; 

 mobiliuoju telefonu nesinaudoti asmenims, kuriems implantuotas širdies ritmo 

elektros stimuliatorius, klausos aparatas ir pan.; 

 venkite pokalbių važiuojant mašina ar traukiniu nes tuomet telefonas pastoviai 

persijunginėja tarp bazinių mobilaus ryšio stočių, kurių metu signalai būna maksimaliai stiprūs; 

 tėvams rekomenduojama vaikams telefonus pirkti kuo vėliau, bent jau sulaukus 7-8 m. 



Mobilusis telefonas tampa būtinybe. Kelio atgal nėra. Nors aplinka vis labiau teršiama 

elektromagnetiniais laukais, sprendimams įtaką dažnai daro ne moksliniai faktai, bet politikų ir 

valdininkų nuostatos.  

Vaikai – perspektyviausia vartotojų grupė. Jie su malonumu perka savo telefonams įdėklus, 

keičiamus panelius ir kitus aksesuarus. Jų skaičius pastoviai didėja. Mobilaus ryšio operatorių 

pelnas vaikų sąskaita sudaro apie 20 proc. pajamų. Neabejojama, kad net ir įrodžius tiesioginį ryšį 

tarp mobiliųjų telefonų naudojimo ir neigiamo jų poveikio sveikatai, mobilieji telefonai tikrai nebus 

išstumti iš kasdieninio gyvenimo. Tačiau savo sveikata galima pasirūpinti jau šiandien. Už vaikų 

elgesį paprastai atsakantys tėvai, dažnai pirkdami vaikui telefoną galvoja apie jų saugumą, ir 

nesusimąsto apie neigiamą mobiliųjų telefonų poveikį vaiko sveikatai, o ir informacijos apie tai ne 

per daugiausia. Todėl labai svarbu informuoti vaikus bei suaugusius apie galimą mobiliųjų telefonų 

poveikį sveikatai bei saugos rekomendacijas.  

 

 

            Šaltinis: Akmenės rajono tyrimas ir internetinė medžiaga 

           Parengė: visuomenės sveikatos stebėsenos ir programų skyrius 

 

 

 

 


