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Screening-ul 
tulburărilor de 
somn la copii 
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Rezumat
Screening-ul este “o procedură scurtă de evaluare, concepută 

pentru depistarea copiilor care au nevoie de o evaluare sau 
diagnosticare aprofundată". Scopul – diferențierea copiilor 
care sunt “probabil în regulă”, de cei care “necesită investigații 
suplimentare”. 

Întârzierea în dezvoltarea unui copil, ar trebui să ne îngrijoreze?
O dezvoltare necorespunzătoare, poate conduce la 

incapacitatea copilului de a-și atinge potențialul său real.  
16% dintre copii au dizabilități de dezvoltare, dar  numai  
20%- 30% dintre ele sunt depistate înainte de intrarea la școală.

Cabinetul medicului de familie este ideal pentru screening, prin 
poziția sa unică, fiind  singurul loc unde sunt consultați majoritatea 
copiilor. Medicul de familie este singurul care oferă atât îngrijiri 
preventive cât și curative, centrate pe familie, inclusiv o evaluare 
medicală mai completă, atunci când screening-ul indică un copil 
cu risc de apariție a unei probleme de dezvoltare.

Somnul este o  necesitate fiziologică majoră, la fel de 
importantă ca respirația și alimentația, în timpul căruia se 
secretă hormoni de creștere, se dezvoltă memoria, învățarea și 
creativitatea, acestea fiind doar unele din funcțiile sale.

Tulburările de somn conduc la numeroase consecințe asupra 
sănătății și a stării de bine a copilului, precum dificultăți de 
învățare, probleme comportamentale, depresie, efecte asupra 
creșterii, etc.

Depistarea lor precoce, prin chestionare și tehnici de screening, 
poate conduce la tratarea/intervenirea asupra dizabilității cu 
reducerea impactului asupra funcționării copilului și familiei.

Câteva întrebări simple deschise puse părinţilor în cadrul 
consultaţiilor curente ne pot ridica suspiciunea unei tulburări de 
somn:

• Copilul are probleme în a adormi?
• Se trezește des pe parcursul noptii?
• Sforăie?
• Se trezește greu dimineaţa?
• Adoarme ziua în timpul diferitelor activităţi?
• Respiră dificil?
• Face pauze de respiraţie (apnee?)
• Are un somn neliniștit?
• Este somnolent?
• Are tulburări de comportament?
• Aţi observat variaţii ale greutăţii în ultimul timp?
Cuvinte cheie: medic de familie, tulburări de somn, dificultăţi 

de învăţare
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Abstract
Screening is “a short evaluation procedure, created to identify 

the pediatric patients who need thorough evaluation or diagnosis." 
Its purpose is to differentiate children who are “probably well” from 
those “requiring additional investigation”. 

Should the delay in child development concern us?
An inappropriate development may lead to child’s incapacity 

to reach his real potential.  16% of children experience 
developmental disabilities, but only 20% - 30% of them are 
detected before school age.

The family physician office is ideal for screening by its unique 
status, being the only place where the majority of children are 
examined. The family physicians are the only ones offering 
preventive as well as curative care, focused on the entire family, 
including a more complete medical assessment when screening 
shows a child at risk for a development problem.

Sleep is a major physiological necessity, just as important 
as breathing and eating, during which growth hormones are 
secreted, memory, learning, and creativity develop, these being 
only a few of its functions.

Sleep disorders lead to a large number of consequences for 
the child’s health and wellbeing, such as learning difficulties, 
behavioural problems, depression, effects on growth, etc.

Their early detection, through questionnaires and screening 
techniques, may lead to treatment/intervention in case of 
occurrence of such a disability, thus reducing its impact on the 
child’s and his family’s functioning. 

A few questions with open answers addressed to parents 
during the consult can rise the suspicion of sleep disorder:

• Does the child have difficulty falling asleep?
• Frequently waking up during the night?
• Snore?
•  Is the child difficult to awaken in the morning? / Trouble 

getting up in the morning?
• Falls asleep during daytime activities?
• Difficulty breathing when asleep?
• Stops breathing during the slepp?
• Restless sleep?
• Daytime sleepiness?
• Behavioral disorder?
• Excessive or poor weight growth?
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