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Asinouse a Declaración de Nicosia sobre campos electromagnéticos de 

radiofrecuencias (CEM / RF).  

11 de novembro de 2017  

 

A Asociación Médica Panchipriota, a Asociación de Médicos de Viena, a Asociación de Médicos 

de Austria e o Comité Nacional de Chipre sobre Medio Ambiente e Saúde Infantil (NCECH) 

asinaron a Declaración de Nicosia sobre los CEM de RF durante o evento científico do 11 de 

novembro de 2017 "O impacto da radiación non ionizante na saúde: ¿un mito ou un desafío 

médico emerxente?  

El evento foi auspiciado po la súa Excelencia o Ministro de Sanidade, Dr. George Pamborides, e 

a Comisionada para o Medio Ambiente, Sra. Ioanna Panayiotou. O Ministro de Sanidade, no 

seu saúdo, expresou o seu apoio, en particular, ás actividades del NCECH e dixo que as 

inversións en Saúde Infantil son de suma importancia. Deu a benvida á cooperación 

establecida polas organizacións de Chipre e Austria. Dixo que a Declaración é un 

desenvolvemento importante con obxectivos específicos e bastante importantes. Referíndose 

á cuestión dos CEM de RF mencionou que é un carcinóxeno potencial 2b e concluíu dicindo 

que a prevención é a única opción. El Presidente de la Asociación Médica Panchipriota, Dr. 

Petros Agathangelou, destacou que o Consello de Europa, o Parlamento Europeo, Asociacións 
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Médicas e outros moitos científicos advertiron que, a pesar de controversias científicas, a 

evidencia científica de serios impactos á saúde debido ao crecemento exponencial á exposición 

a unha radiación, entre outras posiblemente canceríxena (IARC 2011), é o suficientemente 

forte. Debemos aplicar o principio de precaución, os límites legais deben ser revisados de 

modo urxente, os profesionais, os responsables da toma de decisións e o público deben estar 

adecuadamente informados sobre o posible impacto na saúde e as novas tecnoloxías deben 

controlarse adecuadamente polo seu posíbel impacto na saúde.  

A presidenta do NCECH, a Dr Stella Canna Michaelidou, destacou que o enfoque realista 

proposto na Declaración, combinado cunha adecuada concienciación e educación, define e 

promove un marco para a utilización racional e segura da tecnoloxía. A tecnoloxía debe usarse 

como unha ferramenta e non como un substituto das relacións humanas e, en particular, 

dunha educación substancial adecuada e as relacións cos nosos fillos e fillas.   

O Dr. Lercher [asesor de medicina ambiental] da Asociación Médica de Viena celebrou as 

felicitacións do Presidente [da Asociación médica de Austria], el Prof. Dr. Thomas Szekeres. 

Fixo fincapé en que os nosos fillos e fillas son o noso futuro e caracteriza este evento e a 

declaración asinada, polo seu potencial para xerar un efecto de conciencia mundial forte e 

firme. 

A sinatura da Declaración de Nicosia é un feito de importancia internacional e moi significativo 

para Chipre, que está contribuíndo substancialmente aos esforzos internacionais para 

comprender os impactos potenciais á saúde dos campos electromagnéticos de 

radiofrecuencia, creando conciencia e, máis importante aínda, tomando medidas efectivas 

para minimizar os riscos da tecnoloxía en desenvolvemento. O documento de posición común 

especifica as posicións e recomendacións baseadas na evidencia científica e sobre como 

afrontar con este problema de saúde serio e complicado. Un problema con implicacións de 

amplo alcance debido aos graves riscos que afectan en particular a todos os nenos, ás novas 

xeracións, pero tamén a toda a poboación.  

Os principais problemas propostos na Declaración son:  

Efectos potenciais sobre a saúde das radiacións non ionizantes procedentes dos campos 

electromagnéticos de radiofrecuencia (RF) inclúen a carcinoxénese (clase 2b IARC, 2011), de 

neurotoxicidade durante o desenvolvemento, efectos no ADN, na fertilidade, a 

hipersensibilidade e outros efectos graves. Os efectos están ben documentados en estudos 

revisados por pares e ocorren en niveis extremadamente inferiores aos límites existentes. 

Reafírmase o feito de que os fetos e nenas e nenos teñen sistemas delicados que dirixen o 

desenvolvemento da vida humana. Malia as controversias científicas, existe evidencia 

científica substancial de riscos para fetos, nenas e nenos, o que indica danos que poderían ser 

graves e nalgúns casos irreversíbeis. 

Esta evidencia é o suficientemente forte como para apoiar accións preventivas e establecer 

actividades e regras para minimizar a exposición e empregar cautelosamente a tecnoloxía. 

Estas preocupacións e os riscos emerxentes confirmáronse aínda máis a partir das 

presentacións científicas realizadas por eminentes relatores, o Prof. Olle Johanson, o Dr. Piero 

Lercher, o Dr. Antigoni Papavasileiou, o Dr. Theodoros Metsis e a Dra. Stella Canna 

Michaelidou. 

 



Resumo das principais suxestións feitas: 

1. No ámbito político, débense revisar as pautas e regulacións de estándares. Mentres tanto 

débense aplicar os criterios científicos e biolóxicos pertinentes existentes para avaliar a 

exposición desde dispositivos ou infraestruturas. 

2. Os responsábeis das tomas de decisións, especialmente nos ámbitos da Educación e a 

Saúde, deben estar ao tanto dos riscos e as alternativas tecnolóxicas seguras existentes, 

deben considerar adecuadamente as preocupacións de saúde, a vulnerabilidade dos nenos e 

apoiar contornas seguras en escolas, xardíns de infancia e unidades pediátricas. 

Deben promover a aplicación racional e apropiada coa idade da tecnoloxía dixital. Débense 

prohibir nas escolas as conexións sen fíos, particularmente en preescolar, xardíns de infancia e 

escolas primarias, onde se deben adoptar conexións por cable. Solicitámoslles aplicar o 

Principio ALARA (tan baixo como razoabelmente sexa posible) e a Resolución 1815 do Consello 

de Europa para tomar todas as medidas razoábeis para reducir a exposición ás radiacións de 

radiofrecuencias. 

3. A exposición no fogar e nas escolas (onde nenas e nenos en función da súa idade pasan 

polo menos o 60-90% do seu tempo) pode e debe reducirse minimizando o uso de teléfonos 

móbiles e outros dispositivos sen fíos. 

4. Os profesionais médicos, especialmente pediatras e obstetras, deben estar 

adecuadamente formados. 

5. O poboación ten dereito a estar enteiramente informada sobre os posibles riscos para a 

saúde de todos os dispositivos e infraestruturas sen fíos de transmisión de CEM e a coñecer 

estratexias de redución de riscos. Pais e nais necesitan empoderarse para esixir un ambiente 

seguro no fogar e nas escolas. 

Propóñense dezaseis regras prácticas para o público 

Ver Declaración de Nicosia en galego, castelán, inglés, grego e alemán 
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