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Somnologia pediatrică în România:
drumul de la idee, la viziune și recunoaștere

Anul 2017 este mai mult decât un an de 
bilanţ pentru Somnologia pediatrică din 
România. Este un an al maturităţii în care 
medici de diferite specialităţi pediatrice 
și asistente cu experienţă pediatrică au 
adunat întreaga lor expertiză într-un singur 
loc: prima clinică de somnologie pediatrică 
multidisciplinară din ţară.

Într-un spatiu dedicat copiilor de toate 
vârstele, având la dispoziţie aparatură de 
ultimă generaţie, cu un suport permanent al 
echipei de management a Clinicii Baneasa 
Regina Maria, întreagul colectiv al Centrului 
de Somnologie Pediatrică îşi propune să 
facă posibile evaluările specifice și opțiunile 
terapeutice pentru o gamă cât mai largă de 
pacienți.

Uitându-mă în urmă, au trecut aproape 10 
ani de când am văzut primele cazuri de apnee 
în somn la adulți și m-am întrebat atunci cum 
se întamplă oare și ce importanță au toate 
acestea la copii. Era la mai bine de 40 de ani 
de când profesorul Christian Guilleminault 

descria primele cazuri de sindrom de apnee în 
somn la copii și la peste 15 ani de când au fost 
efectuate primele înregistrări de somn la adulți 
în țara noastră, în laboratorul profesorului 
Florin Mihălțan. Din 2008 am început să 
particip la manifestări, conferințe, workshopuri 
și cursuri naționale și internaționale încercând 
să învăț cât mai multe despre importanța 
somnului la copii, despre problemele ce pot 
să apară și cum se investighează acestea. 
Anul 2011 a fost un an important în care 
am avut șansa să văd cum se desfășoară 
activitatea în Centrul de Somnologie 
Pediatrică din Cincinnati Children’s Hospital, 
unde sub directa coordonare a Prof. Dr. 
Narong Simakajornboon, o echipă de 
oameni excepționali, dedicați copiilor pe 
care îi îngrijesc, reprezintă un exemplu de 
profesionalism și calitate umană deosebită. 
Cazuistica importantă, numărul mare 
de pacienți care se adresează centrului, 
diversitatea problematiciilor abordate au 
reprezentat perspectiva și în același timp 
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realitatea unor lucruri pe care le-am dorit să 
fie accesibile și copiilor de la noi din țară. În 
egală masură a fost deosebit de importantă 
experiența internațională cu specificul regional 
pe care cu generozitate ne-au transmis-o an 
de an Prof. Dr. Reinhold Kerbl (Austria), Conf. 
Dr. Hemant Sawnani (US), Prof. Dr. David Gozal 
(US) Prof. Dr. Oliviero Bruni (Italia), Prof. Dr. 
Martin Konermann (Germania), Prof. Dr. Stijn 
Verhulst (Belgia). Deschiderea și colaborarea 
cu colegii din Republica Moldova a relevat o 
dată în plus necesitatea dezvoltării continue a 
acestui domeniu.

Au urmat câțiva ani în care principala 
prioritate alături de pregătirea continuă în 
domeniul somnologiei pediatrice a constituit-o 
creșterea gradului de conștientizare a 
importanței somnului – la fel de important ca 
alimentația și respirația, atât printre medicii 
de diferite specialități pediatrice, cât și la nivel 
general.

În anul 2013 a luat naștere Asociația pentru 
tulburări de somn la copii și adolescenți și încă 
din primul an am organizat prima Conferință 
națională cu participare internațională. 
Aceasta a făcut parte apoi an de an din tabloul 
evenimentelor științifice medicale românești 
având în fiecare an parteneriat științific cu 
Societatea Română de Pediatrie, Societatea 
Română de Pneumologie și Secțiunea de 
Somnologie și Asociația Medicilor de Familie 
București. 

A urmat apoi rigoarea academică a unui 
studiu doctoral care a avut ca și scop obținerea 
primelor date epidemiologice în țara noastră 
prin evidențierea numărului de copii la risc 
pentru tulburările de respirație în somn. 
Procentul de 9,6% obținut a fost în același 
interval ca și datele din țările europene unde 
existau deja studii asemănătoare.

Anul acesta Asociația, prin calitatea de 
membru afiliat la Asociația internațională, 
organizează în cadrul Congresului Mondial de 
Somnologie de la Praga din luna octombrie 
o întâlnire tip “affiliate meeting” unde își 
propune inițierea unei colaborări între țările 
din Europa Centrală și Europa de Est cu scopul 
de a dezvolta somnologia pediatrică și în 
aceasă zonă. 

Colaborarea permanentă cu colegii 
somnologi “de adulți” a avut mereu ca 

perspectivă continuumul între vârsta 
pediatrică și cea de adult, ideea că dezvoltarea 
și creșterea de la vârsta pediatrică și chiar din 
perioada antenatală cu toți factorii asociați vor 
influența apoi evoluția în viața de adult. Acest 
lucru se confirmă din ce în ce mai mult, zi de 
zi, prin impactul pe care ni-l arată dezvoltarea 
geneticii medicale și apariția unui nou concept 
de “precision medicine” în care prevenția 
și tratamentul unei afecțiuni ține cont de 
variabilitatea genetică individuală, mediul și 
stilul de viață al fiecărui pacient.

Ideea de a dezvolta și în Romania acest 
domeniu al somnologiei pediatrice și a 
deschide accesul la aceste investigații și terapii 
atât de necesare pentru o anumită categorie 
de pacienți a rezistat în toți acești ani, în 
care nu doar lumea medicală dar și întreaga 
societate românească încearcă să se adapteaze 
schimbărilor rapide datorate în principal 
tehnologiei și globalizării modalităților de 
comunicare.

Am întalnit în toți acești ani oameni 
excepționali care prin tot ceea ce fac 
construiesc și se dăruiesc în fiecare zi și cărora 
le mulțumesc.

Sunt oamenii cu care lucrez și de la care 
învăț în fiecare zi, sunt oameni din celelalte 
clinici cât și din diferite oraşe ale ţării, sunt 
clinicieni de diferite specialităţi medicale 
şi chirurgicale, sunt oameni din multe alte 
meserii, sunt oameni din diferite orașe ale 
lumii – cu toții, prin implicare, generozitate şi 
profesionalism au susținut și susţin dezvoltarea 
somnologiei pediatrice în România.

 După ce ideea inițială a devenit apoi o 
viziune cu un plan de dezvoltare, a trebuit să 
facem pasi mai rapizi pentru a micșora distanța 
tehnologică și de pregătire față de alte centre 
internaționale, ținând cont pe de altă parte de 
faptul că experiența din țările mai avansate 
este absolut necesară.

Ne propunem ca alături de toți colaboratorii 
să avem în continuare o abordare inovatoare 
care să facă față provocărilor pe care le pot 
aduce schimbările din domeniul medical. În 
același timp ne asumăm responsabilitatea 
promovării importanței calității și duratei 
somnului în dezvoltarea fiziologică a copiilor și 
impactul pe care îl are atât la nivel individual, 
cât și la nivel de sănătate publică.
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Pediatric sleep medicine in Romania
- from idea to vision and recognition

2017 is more than a review year for 
Paediatric somnology in Romania. It is a 
maturity year in which specialists from 
different paediatric medical specialities and 
experienced nurses gathered their expertise in 
one place: the first multidisciplinary paediatric 
somnology clinic in our country. In a space 
dedicated to children of all ages and having 
the latest technological equipment as well as 
the permanent support of the management 
team, the medical team aims to make possible 
the specific evaluation and therapeutic 
interventions for a wide range of patients. 

Looking back, it has been almost 10 years 
since I saw the first cases of adult sleep apnoea 
and I wondered about its mechanisms and 
the importance of this disorder in children. 
It was then almost 40 years from professor’s 
Christian Guilleminault description of the first 
cases of sleep apnoea in children and more 
than 15 years since professor’s Florin Mihaltan 
sleep registrations of adults in our country. 
Since 2008 I began to attend conferences, 
workshops, national and international courses 
trying to learn as much as I could about the 
importance of sleep in children and about 
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the problems that may arise and how to 
investigate those. 2011 was an important year 
in which I had the opportunity to observe 
the activity in Cincinnati’s Children Centre for 
Paediatric Somnology under the supervision 
of Prof dr Narong Simakajornboon where a 
team of exceptional people dedicated to the 
children they care for represent an example of 
professionalism and human quality. The huge 
number of cases that were addressed, the 
diversity of the problems solved represented 
for me a perspective and a reality we wanted 
to be accessible to children in Romania. 

A few years followed with the main priority 
of raising awareness – as well as continuous 
learning- about sleep being as important as 
eating and breathing among the public and 
doctors of different specialties. 

At the same time the international expertise 
that was passed with generosity and year 
after year by Prof Dr Reinhold Kerbl (Austria), 
Conf. Dr. Hemant Sawnani (US), Prof. Dr David 
Gozal (US), Prof Oliviero Bruni (Italy), Martin 
Konermann (Germany), Prof Dr Stijn Verhulst 
(Belgium) was extremely important. The 
openness and collaboration of our colleagues 
from the Republic of Moldova showed 
once again the necessity for a continuous 
development in this field.

In 2013 the Romanian Association for sleep 
disorders in children and adolescents was 
born and as early as our first year of activity 
we organised the first National conference 
with international guests. The conference 
became a part of Romania’s annual medical 
events in partnership with Romania’s Pediatric 
Society, Romanian Society of pulmonology, 
The Somnology Section and The family doctor 
association in Bucharest. Then followed the 
academic rigor of a doctoral study with the 
purpose of showing the epidemiological data 
of the number of children at risk for respiratory 
disorders in sleep. The 9,6% obtained in the study 
was the same as the intervals in other similar 
European studies. This year in October our society 
as an affiliate member to the International Sleep 
Society organizes at the World Sleep Congress in 
Prague an affiliate meeting that aims to bridge 
collaboration between Central Europe and 

Eastern Europe in order to develop pediatric 
somnology in the latter area. 

The permanent collaboration with adult 
sleep specialists always had in perspective 
the continuum between pediatric and 
adult age and the idea that the growth and 
development even in the pre-birth period 
and all the associated factors contribute to 
influence evolution in later life. This idea 
confirms more and more the impact that 
medical genetics and its development is 
having with the introduction of a new medical 
concept called “precision medicine” in which 
primary prevention and the treatment of a 
certain disease considers the huge individual 
genetic variability, the environment and the 
lifestyle of each patient. 

The idea to develop the field of sleep 
medicine in Romania and to open access to 
tests and therapies so necessary for a category 
of patients held up in this period of years 
during which the entire medical field and the 
Romanian society adapted to technological 
changes and the globalization of the means of 
communication. 

In all these years, I met exceptional people 
that put a lot of themselves in everything they 
do, and I wish to thank them. These are the 
people I work with daily and learn from them, 
they are the people in different medical and 
surgical specialties, the people from different 
cities of the world – all these people through 
their involvement and generosity have 
contributed to the development of pediatric 
sleep medicine in Romania. 

After the initial idea became a vision that 
had a plan for its development we had to 
make rapid paces to bridge the technological 
and knowledge gap between us and 
international centers considering that their 
experience was necessary for us. 

We aim that together with our collaborators 
to continue having a novelty approach that 
can withstand the challenges of changes 
in the medical field. At the same time, we 
take full responsibility in promoting the 
importance of quality and duration of sleep in 
the development of the individual and on the 
public health. 
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