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Prima Conferință de Medicină a Somnului cu 
participarea internațională:  Debutul Somnologiei 
în Moldova, a fost realizată în perioada 19-21 
februarie 2015. Evenimentul a fost  organizat 
de către  Societatea Română de Pneumologie, a  
Secțiunii de Somnologie şi Ventilație Non-Invazivă, 
Disciplina de Pneumologie şi Alergologie a USMF 
„Nicolae Testemiţanu”, a Asociaţiei de Respirologie 
„Viaremo” şi a  Institutului de Ftiziopneumologie 
„Chiril Draganiuc”.

Programul  conferinței a cuprins 
sesiuni ştiințifice, prezentări power-point, 
demonstrații practice şi cazuri clinice legate 
de tulburările respiratorii în timpul somnului, 
metode diagnostice, consecințele acestora 
asupra organismului, precum şi posibilitățile 
terapeutice. 

La această Conferință au participat, în calitate 
de invitați speciali, Prof. Dr. Florin Mihălțan 
preşedintele Societății Romane de Pneumologie, 
as. univ. Dr. Oana Deleanu, preşedintele Secțiunii 
de Somnologie şi Ventilație Non-Invazivă a 
Societății Române de Pneumologie, Dr. Mihaela 
Oros, preşedintele Asociaţiei Române pentru 
Tulburări de Somn la Copii şi Adolescenți şi mulți 
alți specialişti  de renume din România - şef 
lucrări Dr. Ștefan Mihăicuță, conf. Doina Todea, 
conf. Daniela Boişteanu, Dr. Lavinia Davidescu, as. 
univ. Dr. Stefan Dumitrache Rujinski, care ne-au 
împărtăşit din experiența lor profesională. 

Debutul Somnologiei în Moldova
Alexandru Corlăţeanu, Victor Botnaru, Victoria Sircu

Republica Moldova

La Conferință am beneficiat de prezența 
medicilor de diferite specialități:  pneumologie, 
cardiologie, ORL, neurologie, medicină internă, 
endocrinologie, pediatrie, medicină de familie,  
rezidenți şi studenți. Evenimentul a fost deschis 
şi moderat de către Prof. Victor Botnaru venind 
cu un mesaj de felicitare pentru participanți şi a 
accentuat că: „Tulburările de respiraţie legate de 
somn, care sunt printre cele mai frecvente patologii 
ale somnului, prezintă un risc crescut de a dezvolta 
afecțiuni cardiovasculare (hipertensiune arterială, 
accidente vasculare cerebrale ischemice, aritmii 
cardiace, hipertensiune pulmonară și insuficienţă 
cardiacă), cresc riscul apariției accidentelor auto, 
reduc calitatea vieţii și duc la creșterea mortalității în 
rândul pacienţilor cu aceste afecţiuni.”

Prima prezentare a fost deschisă de Dr. 
Oana Deleanu specificând care sunt paşii în 
ultimii aproape 20 de ani făcuţi în România cu 
toate greutăţile traversate, cu limitele dar şi cu 
progresele vizibile din ultimii ani. A urmat un şir  de 
prezentări despre „Epidemiologia sindromului de 
apnee în somn de tip obstructiv (SASO), implicaţiile 
comorbidităţilor din SASO și tratamentul în linii mari 
a SASO” prezentat de Prof. Fl. Mihălţan. A fost bine 
explicat „rolul  oximetriei și poligrafiei în depistarea 
și monitorizarea maladiei” (Dr. St. Dumitrache 
Rujinski) şi „recunoașterea tipurilor de evenimente 
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de la hipopnei la apneile de tip obstructiv, central sau 
mixt” (Dr. Lavinia Davidescu). 

La finele conferinței din prima zi toți 
participanții inscrişi în Workshop au avut parte de 
primele lecții practice cu exerciţii de anamneză 
şi montarea de poligrafe în grupe de lucru de 3-4 
medici. Toate aceste exerciţii au mers mai departe 
cu testarea descărcării datelor şi corecţia la citirea 
şi parcurgerea acestora.

Ziua a doua a început cu o prezentare cu tema 
„Sindromul de apnee în somn de tip obstructiv  și 
patologia respiratorie obstructivă” de către conf. 
Al. Corlățeanu.  În continuare au fost prezentate 
capitolele „Parasomnii” şi „Colectarea a datelor 
despre comportamentul de somn” – conf. 
Daniela Boişteanu. După aceasta a urmat tema 
„Hiperventilaţia neurogenă” – Prof. Ion Moldovanu. 
Un alt capitol bine explicit a fost algoritmul 
manifestării „Insomnia, sindromul picioarelor 
neliniștite, tulburările de ritm circadian” – Dr. Oana 
Deleanu. 

De o mare importantă a fost şi prelegerea 
„Tulburările respiratorii din timpul somnului la copii”, 
prezentată de Dr. Mihaela Oros. S-a continuat cu 
lecția d-nei conf. Doina Todea despre „Importanța 
mecanismelor fiziopatologice din apneea în somn și 
examenul obiectiv în SASO” şi cu prelegerile „Scoruri 
de predicţie în sindromul de apnee în somn” şi 
„Utilizarea chestionarelor de somnolență” prezentate 
de Dr. Ștefan Mihăicuță. În după amiaza acestei zile 
Dr. Oana Deleanu a prezentat „Sindromul de apnee 
în somn de tip central și respiraţia Cheyne Stokes” şi 
„Polisomnografia”.

 „Noțiunea de titrare cu presiune pozitivă (APAP; 
CPAP)” a fost prezentată de Dr. Ștefan Dumitrache 
Rujinski. În încheiere a fost analizat un caz de 
pacient diagnosticat de către d-na Victoria Sîrcu. 
La partea practică din ziua respectivă s-a insistat 

pe elaborarea unei epicrize corecte şi montarea 
unui poligraf cu APAP, participanţii fiind extrem 
de interesaţi şi entuziasmați după exerciţiile 
organizate pe grupe  mici. În ultima zi a părții 

practice s-a încercat împreună cu 
participanţii la cursul practic descărcări 
de date şi validări ale traseelor. 

La această conferință au participat 
peste 300 de medici, rezidenți, 
studenți la partea teoretică şi 70 de 
colegi la atelierele practice. În final, 
din experiența acestor zile pline de 
somnologie, s-a dovedit că există 
interes şi la noi în țară, iar primii paşi 
pentru a pune bazele în domeniul 
Medicinii Somnului au fost făcuți cu 
succes.
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The first Sleep Medicine Conference with 
international participation - The beginnings of 
sleep medicine in Moldova - was held between 
19-21 February 2015. The event was organized 
by the Somnology and Non-Invasive Ventilation 
Department of the Romanian Society of 
Pulmonology, the Pulmonology and Allergology 
Department of the Nicolae Testemițanu State 
University of Medicine and Pharmacy, Viaremo 
Respiratory Society, and the Chiril Draganiuc 
Institute of Phthisiopneumology.

The program of the conference included 
scientific sessions, PowerPoint presentations, 
practical demonstrations, and presentation of 
clinical cases regarding sleep related breathing 
disorders, diagnostic methods, their consequences 
on human body, as well as treatment possibilities. 
The special guests were Florin Mihălțan, 
Professor, President of the Romanian Society 
of Pulmonology, Oana Deleanu, MD, Assistant 
Professor, President of the Somnology and Non-
Invasive Ventilation Department of the Romanian 
Society of Pulmonology, Mihaela Oros, MD, 
President of the Romanian Association for Pediatric 
Sleep Disorders, and many other renowned 
specialists from Romania - Ștefan Mihăicută, MD, 
Lecturer, Doina Todea, Reader, Daniela Boişteanu, 
Reader, Lavinia Davidescu, MD, Assistant Professor, 
Stefan Dumitrache Rujinski, MD, who shared their 
professional experience. 

The beginnings of sleep medicine in Moldova

Physicians coming from various areas were also 
present: pulmonology specialists, cardiologists, 
ENT specialists, neurologists, internal medicine 
specialists, endocrinologists, pediatricians, 
family doctors, interns and students. The event 
was opened and moderated by Victor Botnaru, 
Professor, who congratulated the participants and 
underlined the fact that: “Individuals suffering 
from sleep related breathing disorders, which are 
among the most common sleep related conditions, 
have a high risk for cardiovascular diseases such as: 
hypertension, ischemic stroke, cardiac arrhythmia, 
pulmonary hypertension, and heart failure. 
Moreover, these disorders increase the risk for car 
accidents, reduce the quality of life and lead to 
increase of mortality.”

     The first presentation was delivered 
by Oana Deleanu, MD, who specified the steps 
made in Romania in the past 20 years, with all 
the difficulties and limits encountered, as well 
as the visible progress made in the last years. 
This was followed by several presentations 
on: the epidemiology of the obstructive sleep 
apnea syndrome (OSAS), the implications of 
SASO comorbidities, and SASO management 
broadly presented by Fl.Mihălţan, Professor. 
Good explanation was provided on the role 
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of oximetry and poligraphy in detecting and 
monitoring this disease (St Dumitrache Rujinski, 
MD) and identifying the types of occurrences, from 
hypopneas to obstructive, central, or mixed apneas 
(Lavinia Davidescu, MD). At the end of the first 
day of conference, all participants enlisted in the 
Workshop took part in the first practical lessons of 
history taking and polygraph mounting in working 
groups of 3-4 physicians. The workshop continued 
with testing of the data downloading process, and 
reading and correction of the obtained data.

The second day started with a presentation 
on: “Obstructive sleep apnea syndrome and 
obstructive sleep disorders” given by Al. 
Corlateanu, Reader.  It continued with a chapter on 

“Parasomnias” and another one on “Collection 
of data related to sleep behavior” – Daniela 
Boisteanu, Reader. Afterwards, 
Professor Ion Moldovanu 
presented “Neurogenic 
hyperventilation”. Another 
well covered topic was the 
manifestation algorithm: 
“Insomnia, Restless legs 
syndrome, Circadian rhythm 
disorders” – Oana Deleanu, 
MD. The presentation on 
sleep related breathing 
disorders in children given by 
Mihaela Oros, MD, was also 
of great importance. It was 
followed by Doina Todea, 
Reader, on the importance 
of the pathophysiological 
mechanisms in sleep apnea, 
and objective examination 
of patients with SASO. The 

topic of the following presentation 
was: “Prediction scores in sleep 
apnea syndrome”, followed by Ștefan 
Mihăicuță, MD with “Use of sleepiness 
questionnaires”. In the afternoon, 
other topics were approached: 
“Central sleep apnea syndrome 
and Cheyne Stokes respiration” 
and “Polysomnography” presented 
by Oana Deleanu, “Positive airway 
pressure titration (APAP; CPAP)” 
presented by Ștefan Dumitrache 
Rujinski, MD. The case of a patient 
diagnosed by Victoria Sîrcu, MD, 
was analyzed at the end of the 
presentation session. The practical 
session of the day focused on how 
to correctly draft an epicrisis and 
mount a polygraph with APAP. The 
participants showed interest and 

enthusiasm for the practical 
exercises organized in small 
groups. During the last day of 
the practical sessions we tried to 
practice data downloading and 
pathway validation. 

The conference was attended 
by over 300 physicians, interns, 
and students, who were present 
at the theoretical sessions, and 
70 colleagues participating in the 
workshops. In the end, the sleep 
conference proved that there is 
interest in our country as well, 
and that we have successfully 
made the first steps for laying the 
foundations of Sleep Medicine. 
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