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Primul număr al revistei de Somnologie 
Pediatrică adună în paginile ei tumultul şi emoţiile 
primei Conferinţe de Somnologie Pediatrică. 
Desfăşurată la Sinaia în perioada 4 - 6 aprilie 2013, 
manifestarea a adunat toţi factorii interesaţi în 
lansarea acestei supraspecializări - zonă care pentru 
România înseamnă, de fapt, o speranţă pentru 
mulţi dintre copiii care au astfel de afecţiuni, dar și 
pentru părinţii acestora.

Tematica abordată la această primă Conferinţă 
de Somnologie Pediatrică a adus în prim 
plan somnul - necesitate fiziologică la fel de 
importantă ca și alimentaţia sau respiraţia, încă 
de la momentul nașterii până la vârsta a treia. 
Evenimentul a demonstrat că somnul este şi  un 
proces dinamic și că în timpul somnului creierul 
este activ. Cunoașterea acestor aspecte a permis 
participanţilor o privire panoramică modernă pe 
măsura progreselor actuale în domeniul som-
nologiei pediatrice. Au fost zile pline cu titluri 
incitante şi cu speakeri talentaţi.

Prima zi a programului știinţific a debutat cu 
un curs interesant, cu titlul:  „Cum îmi folosesc 
punctele forte pentru a-mi atinge obiectivele în 
comunicare“, care face parte din tr-un program de 
leadership cu durată de un an, oferit de „People 
Investment“, ţinut de un trainer cu experienţă - 
Giuliana Boicu.

Manifestarea propriu-zisă a demarat cu două 
actualizări: prima a făcut o analiză a progreselor 
somnologiei românești („Somnologia românească, 
încotro?“ - Fl. Mihălţan), iar a doua a privit prin 

prisma acelorași criterii European Sleep Research 
Society („Up to date from European Sleep Research 
Society“ – D. Șt. Mihăicuţă). A urmat o trecere 
critică în revistă a medicinei somnului de către unul 
din invitaţii străini – Reinhold Kerbl (Austria), care 
a demonstrat că nu doar la noi, dar și în multe alte 
ţări acest domeniu este subevaluat și subprivilegiat 
în cadrul disciplinei de pediatrie. În următoarele zile 
a continuat schimbul de experienţă, prin prezenţa 
unor personalităţi marcante pediatrice și specialiști 
de renume în patologia de somn a adultului. 

A doua zi s-au abordat:  „Tulburările somnului 
la copii și adolescenţi“ (Reinhold Kerbl), „Indicaţiile 
polisomnografiei și a altor metode de investigare 
a tulburărilor de somn“ (Mihaela Oros) și  „Povara 
genetică a somnului“ (Vasilica Plăiașu). 

O idee interesantă a căpătat contur cu 
ocazia aces tor zile - seria de prezentări „Lesson 
from adults“ prin care participanţii au aflat din 
experienţa specialiştilor din patologia de somn la 
adulţi, arie deja bine dezvoltată şi în România cu 
specialişti şi laboratoare în multe zone din ţară. 
Au contribuit aici cu succes Dr. Oana Deleanu 
(„Sindromul obezitate-hipoventilaţie”), Dr. Daniela 
Boișteanu („Complicaţii cardiovasculare ale SASO“), 
Dr. Ștefan Dumitrache Rujinski („Complianţa 
la tratament, aspecte practice“) şi Dr. Daniela 
Ivașcu („Monitorizarea în ambulator a tulburărilor 
respiratorii din timpul somnului“).

Perspectiva aceasta de continuum între vârsta 
pediatrică şi cea adultă a fost cu atât mai apreciată 
cu cât alături de subiectele abordate din patologia 
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somnului la adult au fost discutate într-o manieră 
practică şi interactivă şi elementele specifice vârstei 
pediatrice legate de screening-ul, diagnosticul şi 
managementul acestor afecţiuni.

O altă mare calitate a acestei reuniuni a 
fost participarea multidisciplinară cu prezenţa 
specialiştilor în pediatrie, medicina de familie, 
neurologie pediatrică, ORL, psihologie şi psihiatrie 
pediatrică, pneumologie, gastroenterologie, 
cardiologie, endocrinologie, oncologie, ATI, 
oftalmologie etc. Astfel, s-a vorbit de: „Obezitatea 
copilului și comorbidităţile asociate“ (Corina Paul), 
„Tulburările de somn la copii în practica medicului, 
studiu clinic între anii 2002-2012“ (Herdea Valeria 
și colab.), „Parasomniile copilu lui“ (Raluca Teleanu), 
„Tulburările de somn la copiii cu can cer“ (Anca 
Coliţă), „Pattern-ul tulburărilor de somn la pacienţii 
cu ADHD și/sau tulburare de spectru autist“ (Ilinca 
Mihăilescu și colab.), „Manifestările extradigestive 
ale reflu xului gastro-esofagian la copii“ (Marin 
Burlea), „Exacerbările nocturne ale bolilor 
respiratorii“ (Roxana Nemeș), „Fumatul pasiv și 
tulburările de somn la copii, există o relaţie de cau-
zalitate?“ (Ioana Munteanu), „Reducerea miopatiei 
la copii și adolescenţi cu lentile de contact 
ortokeratologice purtate în timpul somnului“ 
(Daniela Goicea), „Fenomene paroxis tice de somn 
în patologia neuropediatrică“ (Dana Craiu și colab.),

Tulburarile de somn la copiii cu boli 
neuromusculare  (Oana Tarţă-Arsene and 
colab.), Dificultăţi de diagnostic într-un caz de 
narcolepsie(Ioana Minciu si colab.), „Enurezisul 
– tulburare de somn sau tulburare mic ţională?“ 
(Ghe. Chiriac Babei), „Ce ascunde plânsul excesiv 
al sugarului?“ (Doina Anca Pleșca și colab.), 
Importanta factorilor ambientali in fiziologia 
somnului la copii si adolescenti (Marina Otelea),  
“Prezentare de caz “(Daniela Stefanescu)

Un punct forte al manifestării a fost prezenţa 
unei sesiuni întregi cu participarea ORL-iștilor şi a 
unui specialist ATI. Aici am remarcat expuneri ca: 
„Adenotonsilectomia la copii cu sindrom de apnee 
în somn de tip obstructiv“ (Magne Tvinnereim-

Norvegia), „Tonsilectomia intracapsulara prin 
tehnica de radiofrecvenţă versus tonsilectomia 
clasică – rezultate pe un an de zile“ (Diana Ionescu), 
„Probleme de diagnostic și opţiuni de tratament 
ORL în tulburările respiratorii de somn ale copilului“ 
(Dan Gheorghe), “Prevenirea riscului anestezic prin 
depistarea preoperatorie a tulburărilor respiratorii 
de somn la copii” (Valeria Vlasceanu).

Prezenţa la această gală a somnologiei 
pediatrice a Prof. Dr. Marin Burlea - Președintele 
Societăţii de Pediatrie și a Prof. Dr. Doina Pleșca 
- Decan al Facultăţii de Medicină a U.M.F. „Carol 
Davila“, a reconfimat valoarea și importanţa 
acordată acestei tematici care poate schimba 
destinul multor copii cu astfel de afecţiuni 
nediagnosticate în România.

În final, din  experienţa acestor zile pline de 
somnologie pediatrică, toţi am avut de învăţat: s-a 
dovedit că există interes şi la noi în ţară, că primii 
paşi au fost făcuţi cu succes şi în România şi că s-au 
pus bazele formării unei noi generaţii de pionieri 
în acest domeniu care să ducă pe mai departe 
experienţa seniorilor. Succesul acestei conferinţe a 
deschis o uşă largă spre o nouă ediţie în 2014 care 
a avut loc în luna iunie în aceeaşi locaţie din Sinaia 
şi unde participarea lectorilor internaţionali din 
US, Italia şi Austria au făcut accesibilă experienţa 
acestora într-o manieră semiformală şi extrem de 
interactivă.

Asa cum Somnologia în România a parcurs 
un drum lung până la afirmare, apreciez că 
Somnologia pediatrică este un domeniu în care 
deja s-au făcut primii paşi şi la noi în ţară iar 
lansarea unei reviste de specialitate era un moment 
firesc în evoluţia şi dezvoltarea ulterioară. 
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The first issue of the Romanian Journal of 
Pediatric Sleep Medicine gathers the tumult and 
emotions of the first Pediatric Sleep Medicine 
Conference which was held in Sinaia between 4 
and 6 April 2013. The event gathered all factors 
interested in launching this supraspecialization, 
which represents hope for many of the children in 
Romania with this type of diseases as well as for 
their parents. 

The topics approached in this first Pediatric 
Sleep Medicine Conference brought sleep to the 
attention of the participants – a physiological need 
as important as breathing or eating, from birth 
until third age. The event showed that sleep is 
also a dynamic process and that the brain is active 
during sleep. Knowing these aspects allowed 
the participants to have a modern overview in 
accordance with the current progress made in the 
field of pediatric sleep medicine.  

The days of the conference were filled with 
exciting topics and talented speakers. 

The first day of the scientific program started 
with an interesting course, entitled “How to use 
my strengths in order to achieve my objectives 
in communication“, which is part of a one-year 
leadership training program provided by People 
Investment, and was held by an experienced 
trainer - Giuliana Boicu.

The conference itself started with two topics 
for update: the first one showed an analysis of the 
progress made by the Romanian sleep medicine 
(„Where is Romanian sleep medicine heading 

to?“ - Fl. Mihălţan), and the second one was a look 
at the European Sleep Research Society in terms 
of the same criteria („Up to date from European 
Sleep Research Society“ – D. Șt. Mihăicuţă). Then 
followed a critical review of sleep medicine made 
by one of the foreign guests – Reinhold Kerbl 
(Austria), who showed that this field is undervalued 
and underprivileged within pediatric specialty 
not only in Romania but in many other countries 
as well. During the following days the exchange 
of experience continued, through the presence 
of prominent personalities in pediatrics and 
renowned specialists in the adult sleep pathology.  

The second day, the following topics were 
approached: „ Sleep disorders in children 
and adolescents“ (Reinhold Kerbl), „ What is 
polysomnography and what are its indications. 
Other methods of investigation of sleep disorders“ 
(Mihaela Oros) and „ Sleep – a genetic burden?“ 
(Vasilica Plăiașu). 

An interesting idea took shape on the occasion 
of this event - the series of presentations under 
the name of Lesson from adults, which enabled the 
participants to learn from the experience of the 
specialists in adult sleep pathology, an area already 
well developed in Romania, with many specialists 
and laboratories throughout the country. Dr. Oana 
Deleanu („Obesity hypoventilation syndrome. Case 
presentation”), Dr. Daniela Boișteanu („Lessons 
from adults - Cardiovascular Complications 
of OSAS“), Dr. Ștefan Dumitrache Rujinski 
(„Compliance with treatment. Practical aspects “) 

Pediatric sleep medicine – a chapter finally
open in the Romanian medicine

Florin Mihălţan
“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy,

“Marius Nasta” Institute of Pulmonology, Bucharest

REVIEWS



13

SOMNOLOGIE PEDIATRICĂ
ROMANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC SLEEP MEDICINE

and Dr. Daniela Ivașcu („Ambulatory monitoring 
of sleep-disordered breathing “) successfully 
contributed to this series of presentations.

This perspective of continuum between pediatric 
age and adult age was much appreciated, all the 
more so as the elements specific to the pediatric 
age regarding the screening, diagnosis and 
management of these diseases were discussed in 
a practical and interactive manner along with the 
topics from the adult sleep pathology. 

Another great quality of this reunion was 
the multidisciplinary participation with the 
presence of specialists in pediatrics, family 
medicine, pediatric neurology, ENT, pediatric 
psychology and psychiatry, pulmonology, 
gastroenterology, cardiology, endocrinology, 
oncology, AIC, ophthalmology etc. Therefore, the 
topics approached were: „Childhood obesity and 
its comorbidities “ (Corina Paul), „Pediatric sleep 
disorders in family medicine practice. Clinical trial 
between 2002 and 2012“ (Herdea Valeria and 
colab.), „Pediatric parasomnias“ (Raluca Teleanu), 
„ Sleep disorders in children with cancer“ (Anca 
Coliţă), „Sleep disorders pattern in patients 
with ADHD and/or Autism Spectrum Disorder“ 
(Ilinca Mihăilescu and colab.), „Extradigestive 
manifestations in gastroesophageal reflux in 
children” (Marin Burlea), „Nocturnal exacerbations 
in respiratory diseases“ (Roxana Nemeș), „Passive 
smoking – pediatric sleep disorders“ (Ioana 
Munteanu), „Reduction in myopia progression in 
children and adolescents with orthokeratology 
lenses worn during sleep“ (Daniela Goicea), 
„Paroxysmal sleep disorders in the neuropediatric 
pathology“ (Dana Craiu and colab.), Sleep disorders 
in children with neuromuscular diseases (Oana 
Tarta and colab.), Diagnostic difficulties in a case 
of narcolepsy (Ioana Minciu and colab.), „Enuresis 
- sleep or urinary disorder?” (Ghe. Chiriac Babei), 
„ What lies behind excessive crying in infants?“ 
(Doina Anca Pleșca și colab.) , “The importance 
of environmental factors in sleep physiology in 

children and adolescents” (Marina Otelea), “Case 
study“(Daniela Stefanescu), 

A strong point of the event was a whole 
session of ENT participation and intensive 
care specialist. It included presentations such 
as: „ Adenotonsillectomy for Childhood with 
Obstructive Sleep Apnea”  (Magne Tvinnereim-
Norway), „Tonsillotomy using radiofrequency versus 
traditional tonsillectomy- one year study “ (Diana 
Ionescu), „Diagnosis problems and ENT treatment 
options in pediatric sleep-disordered breathing 
“ (Dan Gheorghe), “Preoperative anesthetic risk 
prevention by detecting respiratory sleep disorders 
in children” (Valeria Vlasceanu).

The presence of Prof. Marin Burlea, President 
of the Romanian Pediatric Society, and Prof. Doina 
Pleșca, dean of the Faculty of Medicine at "Carol 
Davila" University of Medicine and Pharmacy at 
this gala of pediatric sleep medicine, reconfirmed 
the value and importance given to this field, which 
may change the fate of many children in Romania 
who experience this kind of undiagnosed diseases.   

Finally, we all had something to learn from the 
experience of these days filled with pediatric sleep 
medicine: they proved that there is interest in this 
field in our country, that the first steps have been 
successfully taken in Romania as well, and that a 
new generation of pioneers in the field is being 
established to continue the experience of seniors. 
The success of this conference opened a wide door 
towards a new edition in 2014 which took place 
in June at the same location in Sinaia, where the 
participation of international lecturers from US, 
Italy and Austria made their experience accessible 
in a semiformal and very interactive manner. 

Like Romanian sleep medicine which had come 
a long way until its acknowledgement, I estimate 
that the field of pediatric sleep medicine has 
already started to develop in our country as well, 
and launching a specialized journal is a natural step 
in its subsequent evolution and development.  
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