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Pentru al treilea an în organizarea D-nei Dr. 
Mihaela Oros a avut loc în 14 februarie 2015 la 
Bucuresti întâlnirea tradiţională a celor interesaţi 
de somnologia pediatrică. Titlul ales a fost pe 
măsură: “Apneea în somn un sindrom fără vârstă” iar 
audienţa a onorat într-un număr substanţial 
această manifestare fiind prezenţi aproape 
100 de colegi din domenii extrem de variate 
de la pediatri,  până la pneumologi, orelişti, 
internişti, neurologi, psihiatri, medicina 
muncii. etc. Evenimentul a fost deschis de 
Prof. Martin Konermann (Germania) cu o 
interesantă trecere în revistă a epidemiologiei  
și variantelor de abordare clinică a 
tulburărilor din timpul somnului. Am remarcat 
cu această ocazie care este prevalenţa 
acestor tulburări de la copii şi cât de mare 
este răsunetul acestora la nivel nu doar clinic 
dar şi social. În continuare, d-na Prof. Doina 
Plesca  a abordat o altă temă de impact: 
copilul care sforăie poziţionând corect această 
patologie în peisajul extrem de colorat asociat altor 
posibile boli şi conturând foarte clar care ar trebui 
să fie algoritmul de desfăşurare a  investigaţiilor 
diagnostice şi terapeutice. În completare un 
colectiv mai larg de autori (Diana Ionescu, Mihaela 
Oros, S.V.G. Bertesteanu,  Raluca Grigore) a punctat 

în prezentare care sunt tulburările nutriţionale în 
sindromul apneei obstructive de somn la copil . La 
fel de importantă în desfăşurarea  evenimentului 
a fost şi trecerea în revistă de către colectivul de 
la SCMUB (Floriana Boghez, Ioana Mandruta) a 

sindromului de apnee în somn și a relaţiei sale cu 
epilepsia. Nu au lipsit nici exemplificările practice  
dacă ne gândim la expunerile alternative ale 
utilizării și interpretării rezultatelor obţinute la 
înregistrările de somn cu aparate portabile realizate 
la adulţi și copii de către dr. Stefan Dumitrache-
Rujinski şi dr. Mihaela Oros. După pauză partitura 

s-a schimbat,  d-na Prof. Ioana Anca 
demonstrând cu elocinţă care sunt 
consecinţele cardiovasculare în apneea 
obstructivă la copii și adolescenţi iar  
dr. Stefan Mihaicuta  a argumentat 
pe baza unui proiect premiat anterior 
cât de simple şi practice pot fi 
scorurile de predicție în sindromul de 
apnee în somn. La capitolul metode 
de screening d-na Dr Mihaela 
Oros a atras atenţia asupra rolului 
chestionarelor în evaluarea tulburărilor 
de respiraţie din timpul somnului  
descriind cu minuţiozitate paşii 
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urmaţi de la traducere, reconfirmare a traducerii corecte până la testarea 
modului de percepţie de câtre părinţi şi copii. Nu a lipsit nici bilanţul 
realizat ca în fiecare an pe progresele în somnologia românească cu limite 
şi progrese expus de dr. Oana Deleanu  care a semnalat concomitent şi 
viitoarele provocări plecând de la noile directive UE. Tulburările metabolice 
la pacientul cu sindrom de apnee în somn (conf. Doina Todea şi colab.) a fost 
o analiză realistă nu doar a deteriorărilor metabolice din această afecţiune 
dar şi un prilej de menţionare a efortului multidisciplinar de corectare a 
acestora. În a II a  parte a simpozionului au mai fost prezenţi medici de 
familie (Daniela Ștefănescu) cu: ghiozdanul copilului de vârstă școlară, Katia 
Stewart, MD, FAAP (US)  cu o vizualizare realistă a eforturilor din fiecare 
ţară de a corecta patologia somnului, puternic amprentată de elemente 
culturale, Dr. Sandu M. şi colab. cu o prezentare  care a deconspirat ce poate 
ascunde o apnee în somn la copii din punctul de vedere al comorbidităţilor 
şi d-l Conf. Dan Cristian Gheorghe cu repere practice legate de hipertrofia 
amigdaliana cronica în patologia obstructivă respiratorie a copilului. Tot 
la capitolul comorbidităţi Dr. Oana Deleanu  a disecat mecanismele  
fiziopatologice implicate în relaţia SASO - HTA - de la practică la teorie iar Dr. 
Ştefan Dumitrache-Rujinski pe cele legate de  reperele practice din terapia 
cu CPAP. În ultima parte, subiectele au fost la fel de importante. Astfel  Dr. 
Alice Dica şi colab. au relevat care este abordarea practică a copilului cu 
tulburări de somn și distrofie musculară progresivă, iar colectivul  de lectori 
din stagiile de competenţă (Florin Mihaltan, Lavinia Davidescu, Oana 
Deleanu) a vorbit despre: organizarea și dotarea minimă a unui laborator 
de somn. În final s-a completat  imaginea despre tulburările de somn cu 
legătura ce trebuie recunoscută între rinita alergică și tulburările de somn 
(conf. Mihai Craiu, Valentina Comanici), între fumatul pasiv și tulburările 
de somn (Ioana Munteanu), noile ţinte terapeutice din tulburările de somn 
orexina și ocitocina (Liana Kobylinska şi colab.) Şi cine are în responsabilitate 
identificarea copilului cu sindrom de apnee (Mihaela Oros şi colab.). Aşa cum 
a arătat, titlul manifestării a fost o aliniere a tuturor specialiştilor din diferite 
zone pentru o afecţiune fără vârstă unde tributul plătit de copil sau adult 
este similar dacă nu se depistează precoce maladia şi consecinţele sale. Cu 
atât mai mult considerăm că această reuniune şi-a atins scopul propus de a 
disciplina acţiunile celor cu interes în domeniul somnologiei pediatrice.
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On the 14th of February 2015, for the third 
year in a row, the already well known conference 
organized by Mihaela Oros, MD, took place in 
Bucharest, once again bringing together all those 
interested in pediatric sleep medicine. 

The chosen title “Sleep apnea - an ageless 
syndrome” matched the event, and the attendance 
reached almost 100 colleagues coming from 
various areas - from pediatricians, pulmonologists, 
ENT specialists, and internal medicine specialists, to 
neurologists, psychiatrists, occupational medicine 
specialists, etc. The event was opened by Prof. 
Martin Konermann (Germany) with an interesting 
review of epidemiology and options for the clinical 
approach of sleep disorders. On this occasion, we 
could observe the prevalence of these disorders 
in children, and the significant consequences they 
have at clinical as well as social level. Further, Prof. 
Doina Plesca addressed another impact topic 
– snoring children – correctly positioning this 
pathology within the extremely colorful landscape 
associated with other possible diseases, and clearly 
outlining the algorithm for the performance of 
diagnostic and therapeutic investigations. In 
addition, a larger group of authors (Diana Ionescu, 
Mihaela Oros, S.V.G. Bertesteanu, Raluca Grigore) 
presented the nutrition disorders associated with 

the pediatric obstructive sleep apnea syndrome. 
Of great interest was also the review of the sleep 
apnea syndrome and its relationship to epilepsy 
presented by the group from SCMUB (Floriana 
Boghez, Ioana Mandruta). Practical examples were 
also provided in alternative presentations on the 
use and interpretation of findings obtained from 
portable machine sleep recordings carried out by 
Stefan Dumitrache-Rujinski, MD, and Mihaela Oros, 
MD in adults and children. 

After the break, the topics changed starting 
with Ioana Anca, Professor, who eloquently 
spoke about the cardiovascular consequences 
in pediatric obstructive sleep apnea. Based on a 
previously awarded project, Stefan Mihaicuta, MD 
showed how simple and practical the prediction 
scores can be in sleep apnea syndrome. As to 
the screening methods, Mihaela Oros, MD drew 
attention on the role of the questionnaires 
in the assessment of sleep related breathing 
disorders, minutely describing the steps taken 
from translation to reconfirmation of the correct 
translation, and testing of the way in which the 
questions were perceived by parents and children. 
There was also a presentation on the yearly 
balance of the progress achieved in Romanian 
sleep medicine, with its limits and steps forward, 

Organizing an ’ageless’ conference!
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which was given by Oana Deleanu, MD, who also signaled future challenges 
starting from the new UE directives. The presentation on metabolic 
disorders in patients with sleep apnea syndrome (Doina Todea, Reader, 
and collab.) was not only a realistic analysis of the metabolic impairments 
specific to this medical condition, but also an opportunity for mentioning 
the multidisciplinary efforts to correct them. 

The 2nd part of the symposium was attended by family doctors among 
whom Daniela Ştefănescu delivered a presentation on the backpack of the 
school age child, Katia Stewart, MD, FAAP (US) presented a realistic view 
on the efforts made in every country to correct sleep pathology which is 
highly impacted by cultural elements, Sandu M., MD, and collab. made 
a presentation which revealed the comorbidities that may lie behind 
sleep apnea in children, and Dan Cristian Gheorghe, Reader presented 
practical landmarks related to chronic tonsillar hypertrophy in children with 
obstructive breathing problems. Also in relation to comorbidities, Oana 
Deleanu, MD analyzed the pathophysiological mechanisms involved in 
the relationship between OSAS and tonsillar hypertrophy, from practice to 
theory, and Ştefan Dumitrache-Rujinski, MD presented those related to the 
practical landmarks of CPAP therapy. 

The last part of the symposium was dominated by equally important 
topics. Thus, Alice Dica, MD, and collab. illustrated the practical approach 
to children with sleep disorders and progressive muscular dystrophy, and 
the group of lecturers from the competence probationary period (Florin 
Mihaltan, Lavinia Davidescu, Oana Deleanu) talked about the organization 
and minimal equipping of a sleep lab. 

Finally, the view on sleep disorders was rounded off with the connection 
that must be acknowledged to exist between allergic rhinitis and sleep 
disorders (Mihai Craiu, Reader, Valentina Comanici), between second-hand 
smoke and sleep disorders (Ioana Munteanu), the new treatment targets 
in sleep disorders – orexin and oxytocin (Liana Kobylinska and collab.), and 
who should bear the responsibility of identifying sleep apnea in children 
(Mihaela Oros and collab.). Just as the title suggests, the symposium was a 
gathering of all specialists from various areas to discuss about an ageless 
disease for which children or adults pay a similar price if the disease and its 
consequences are not detected early. All the more reason for us to consider 
that this reunion achieved its purpose to discipline the actions of those 
interested in pediatric sleep medicine.
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