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Premize
Necesitatea impunerii legislative a unor 

măsuri de depistare şi tratare a sindromului 
de apnee în somn de tip obstructiv (SASO) 
a fost determinată de studiile clinice si 
online efectuate atât la nivel naţional 
dar şi internaţional, care au demonstrat 
relaţia directă dintre SASO şi patologii 
cardiovasculare, metabolice, precum şi risc 
crescut de accidente casnice, profesionale şi 
rutiere. 

Suspicionarea prin intermediul 
chestionarelor, simptomatologiei şi a 
examenului clinic, diagnosticarea prin studii 
de somn (polisomnografice sau poligrafice) 
şi prescrierea terapiei adecvate sunt paşii 
necesari in eliminarea acestor riscuri.

Cadru legislativ
•  OUG 195/2002 Ministerul Transporturilor 

privind circulaţia pe drumurile publice.

•  HG 355/2007 Ministerul Sănătăţii privind 
supravegherea sănătăţii lucrătorilor.

•  Ordinul 1257/2013 Ministerul 
Transporturilor privind siguranţa circulaţiei 
pe drumurile publice.

•  Ordinul 1255/2015 Ministerul Sănătăţii 
privind normele minime de aptitudini 
fizice si mentale la conducatorii auto. 

• Directiva europeană UE/ 2015/85.
•  Ordinul nr. 377/763/2016 Ministerul 

Sănătăţii  privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare în anul 2016 a 
Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru 
aprobarea pachetelor de servicii şi a 
Contractului-cadru. 

Aspecte legislative
OUG 195/2002 Ministerul Transporturilor 

privind circulaţia pe drumurile publice 
Face referire la obţinerea certificatului 

medical necesar permisului de conducere, 

Rezumat:
Pornind de la diverse cadre legislative si continuând cu Alinierea 

României la Directiva Europeană 2014/85/UE, diagnosticul, 
tratarea si urmărirea complianţei la terapie a sindromului de 
apnee în somn obstructivă sunt reglementate legislativ, impunând 
practicienilor din diverse specialităţi medicale depistarea bolii si 
orientarea pacientului către medicul cu competenţă în somnologie 
în vederea prescrierii tratamentului şi a urmăririi evoluţiei 
pacientului.

Cunoaşterea modalităţilor de depistare a sindromului este 
esenţială in practica medicală a specialităţilor de medicină de 
familie, medicina muncii, medicină de întreprindere si a medicului 
pneumolog, neurolog, internist, cardiolog, endocrinolog, ORL-ist, 
anestezist.

Diagnosticul și prescrierea terapiei corespunzătoare 
este efectuată de către medicii specialişti cu competenţă în 
somnologie.

Cuvinte-cheie: sindrom de apnee în somn obstructivă 
(SASO), legislaţie, chestionar, CPAP, medicină de familie, 
medicina muncii, neurolog, competenţă somnologie.
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certificat obţinut in cadrul unităţilor 
medicale autorizate, cu respectarea normelor 
Ministerului Sănătăţii.

Medicul de familie poate solicita, la rândul 
său,  asistenţă specializată către unităţile 
autorizate pentru a determina abilitatea 
persoanei de a conduce dupa cum se observă 
în figura 1.  

HG nr. 355/2007 privind supravegherea 
sănătăţii lucrătorilor 

Reglementează răspunderea medicului de 
medicina muncii privind pachetul complet de 
investigaţii necesare.

Fişa 140 face referire la personalul care în 
cadrul activităţii profesionale conduce utilaje, 
vehicule de transport intrauzinal şi/sau maşina 
instituţiei.

Medicul specialist de medicina muncii 
stabileşte pachetul final de investigaţii 
necesar eliberării avizului. (Figura 2)

Ordinul nr. 1257/2013 al Ministerului 
Transporturilor

privind siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice pentru aprobarea baremelor de 
sănătate pentru funcţiile din siguranţa 
transporturilor şi a modului în care se face 
dovada îndeplinirii acestor condiţii, precum şi 
lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile 
corespunzătoare baremelor pentru elaborarea 
avizelor medicale pentru personalul cu 
atribuţii în siguranţa transporturilor. 

Sindromul de Apnee în somn sever 
netratat a fost inclus în Anexa 2 Lista 

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile 
corespunzătoare baremelor pentru elaborarea 
avizelor medicale pentru personalul cu 
atribuţii în siguranţa transporturilor (figura 3, 
pct 11). Aceast ordin însă nu reglementează 
situaţia pacientului tratat si controlat.

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1255/2015      
privind modificarea si completarea 

regulilor minime privind aptitudinile legate de 
sănătatea fizică si mentală necesare obţinerii 
permisului de conducere (20 Oct 2015) 
prevede următoarele:

• Candidaţii/ conducătorii auto pentru care 
există suspiciune de SASO moderat sau sever 
necesită aviz autorizat.

• Aceştia vor fi sfătuiţi să NU conducă pană 
la confirmarea diagnosticului.

• Carnetul de conducere se eliberează 
candidaţilor/conducătorilor auto care au SASO 
moderat, care au SASO moderat sau sever 
DAR care dovedesc ca boala este controlată 
adecvat, că sunt complianţi la terapie si că 
prezintă imbunătăţirea somnolenţei diurne 
(aviz medical specializat)

• Candidaţii/conducătorii auto aflaţi in 
terapie necesită examinare medicală periodică 
la interval de maxim 3 ani

Ordinul este sub controlul departamentelor 
Ministerului Sănătăţii, al Direcţiilor de Sănătate 
Publică Judeţene/ Bucureşti si al unităţilor 
avizate în eliberarea certificatului medical 
pentru eliberarea permisului de conducere 
(Figura 4).

Ordinul nr. 377/763/2016 Ministerul 
Sănătăţii 

privind aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului 
nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor 
de servicii şi a Contractului-cadru care 
reglementează condiţiile acordării asistenţei 
medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 
medicale, în cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017) 
- în lista B.3.2. a fost introdus serviciul 
”Diagnosticarea apneei de somn” cu un 
tarif de 238 lei/asigurat (pagina 234 din ordin). 
(Figura 5)

Metode de aplicare propuse de SSVNI/
SRP

• Metoda screening propusă: chestionarul 
STOP BANG.(figura 6 sau tabelul 1)

• Obținerea acordului informal al pacientului 
care va fi informat asupra consecințelor bolii 

• Completarea unei declarații pe propria 
răspundere privind autenticitatea informațiilor 
furnizate 

• Conştientizarea de către personalul 
medical, unitățile avizate şi pacienți că 
procedura de evaluare/diagnosticare, tratare 
si obținere a controlului bolii este de lungă 
durată 

• Este necesară obținerea avizului autorizat 
(conform mențiunii in OM 1255/2015) de la 
medicul specialist cu competență somnologie 
privind evaluarea/diagnosticarea, instituirea 
terapiei şi urmărirea pacientului.

Figura 4
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Chestionar STOP BANG
Mai mult de 3 răspunsuri DA semnifica risc 

crescut de sindrom de apnee in somn.

Figura 5
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•  Oxigenoterapie
•  Aparate pentru diagnosticul şi tratamentul Sindromului de Apnee în Somn
•  Aparate pentru ventilaţie mecanică invazivă şi non invazivă la domiciliu
•  Spirometre şi pulsoximetre
•  Nebulizatoare pentru terapia cu aerosoli 
•  Spacere pentru administrarea produselor de astm
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Concluzii
Aplicarea metodelor de screening este 

una extrem de facilă care uşureaza depistarea 
precoce si aplicarea legislației in vigoare.

Facilitarea accesului la diagnostic a fost 
obținută prin introducerea decontării în regim 
de spitalizare de zi a diagnosticării sindromului 
de apnee în somn în cadrul Normelor 
metodologice de aplicare prin Hotărârea de 
Guvern nr. 161/2016 (figura 5).

Este necesară popularizarea informației 
privind pericolul pe care il reprezinta SASO din 
punct de vedere medical, precum şi al riscului 
de accidente  rutiere, industriale şi casnice  
care pot afecta bunăstarea întregii familii. 

Link-uri utile
www.srp.ro
www.esrs.eu
http://distrofiemusculara.ro
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