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Cum am început…

După aproape 15 ani de când s-a deschis primul laborator de somnologie din România, într-un spital 
de adulţi, am început şi noi, medicii pediatri să facem primele înregistrări de somn  la copii, să tratăm 
şi apoi să-i monitorizăm pe măsură ce cresc. Nu e nimic neobişnuit ca somnologia pediatrică să se 
dezvolte urmând celei de adulţi. O pagină de istorie din cuprinsul acestei reviste, prin profesorul Oliviero 
Bruni, Preşedintele IPSA (International Pediatric Sleep Association), surprinde parcursul acesta la nivel 
internaţional. 

Şi la noi în ţară dezvoltarea somnologiei pediatrice parcurge acelaşi traseu, în primul rând de învăţare 
şi informare. Deşi uneori greu într-o societate aflată în permanentă tranziţie, cu siguranţă e mai uşor decât 
în trecut. E mai uşor pentru că deja există colegii noştri “de la adulţi” care au multă experienţă şi de la care 
am putut învăţa. Într-un domeniu ca acesta al somnologiei care abia de anul acesta prinde contur într-o 
competenţă aparte, bine definită, este nevoie de mult mai multe cuvinte pentru a vorbi despre munca 
colegilor noştri, despre generozitate, dedicare şi sacrificiu. “Lessons from adults” este legătura permanentă 
între vârsta pediatrică şi cea adultă atât în ceea ce priveşte patologia somnului cât şi prin colaborarea 
între specialiştii din cele două arii.

E mai uşor şi pentru că există deja laboratoare de somnologie a căror dotare modernă şi standardizată 
permite şi studiile de somn la copii iar tehnologia pusă la dispoziţie de companiile de aparatură medicală 
este un suport continuu în acest sens.

Pentru a crea însă cadrul specific vârstei pediatrice în ianuarie 2013 a fost constituită Asociaţia 
pentru Tulburările de Somn la Copii şi Adolescenţi, iar anul acesta apare primul număr din Jurnalul de 
Somnologie Pediatrică. Această revistă este dedicată medicilor ca un suport permanent şi constant de 
informare medicală şi care treptat va face trecerea de la structura generală din acest prim număr către 
articole de cercetare, editoriale şi cazuri clinice. 

Îi regăsim în paginile acestui număr, cum de altfel îi regăsim în tot ceea ce facem, pe cei care ne sunt 
mentori prin profesionalism, prin echipele pe care le-au format şi le au în preajmă în laboratoare de somn 
pediatrice din Europa şi US, prin activitatea ştiinţifică permanentă şi prin grija faţă de pacienţi.

Acest prim număr inaugural al Jurnalului de Somnologie Pediatrică reprezintă un mod de a mulţumi 
tuturor celor care, cu generozitate şi cu încredere, au sprijinit şi au susţinut permanent dezvoltarea 
somnologiei pediatrice  la noi în ţară. Deşi acest articol introductiv trebuia poate să sublinieze în special 
importanţa somnologiei pediatrice, articolele din revistă vor aduce cu siguranţă perspective diferite şi de 
multe ori nebănuite asupra acestei problematici. Nimic nu poate exista însă fără oamenii care construiesc 
şi le mulţumesc tuturor acestora – distinşi profesori, preşedinţi, cadre didactice la Universităţile de 
Medicină din diferite oraşe ale ţării cât şi clinicieni de diferite specialităţi medicale şi chirurgicale – care 
prin implicarea, generozitatea şi  profesionalismul lor au susţinut şi susţin dezvoltarea somnologiei 
pediatrice în România.

Dr. Mihaela Oros
Preşedinte Fondator 

Asociaţia pentru Tulburări de Somn la Copii şi Adolescenţi
Bucureşti, 2014
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How we started…

After almost 15 years since the first Romanian sleep laboratory was opened in an adult hospital, 
we started as pediatricians to make the first sleep recordings in children, to treat and monitor them as 
they grow. There is nothing unusual in the fact that pediatric sleep medicine develops following adult 
sleep medicine. A page of history within this journal, written by Professor Oliviero Bruni, President of 
IPSA (International Pediatric Sleep Association), captures the way in which this journey unfolded at the 
international level. 

The development of pediatric sleep medicine follows the same path in our country, firstly by learning 
and becoming informed. Although the process is sometimes difficult in a society which is always 
under transition, it is definitely easier than it used to be. It is easier because we already have colleagues 
specialized in adult sleep medicine with a lot of experience from whom we had the opportunity to learn. 
In a field such as sleep medicine which only this year begins to take shape as a separate well-defined 
competency, much more words are needed to speak about our colleagues’ work, about their generosity, 
dedication, and sacrifice. ‘Lessons from adults’ represents the permanent link between pediatric and adult 
age with regard to sleep pathology and considering the permanent collaboration between specialists in 
the two fields. 

It is easier also because sleep labs already exist and they are endowed with modern and standardized 
equipment which allows the performance of sleep studies in children as well, and the technology 
provided by the medical device companies is a continuous support in this regard. 

However, in order to create the pediatric age-specific framework, in January 2013 the Romanian 
Association for Pediatric Sleep Disorder was founded, and this year the first issue of the Romanian Journal 
of Pediatric Sleep Medicine was released. This journal is dedicated to physicians as a permanent and 
constant medical information support which will gradually move from the general structure of this first 
issue to a more specialized structure comprising research articles, editorials, and clinical cases. 

Within the pages of this issue and throughout our entire activity, we will find the people who are our 
mentors through their professionalism, through the teams they have built and have around them in 
the pediatric sleep labs in Europe and US, and through their permanent scientific activity and care for 
patients. 

This inaugural issue of the Romanian Journal of Pediatric Sleep Medicine represents a way to thank 
all those who, by their generosity and confidence, have continuously encouraged and supported the 
development of pediatric sleep medicine in our country. Even if this introductory article was probably 
meant to underline especially the importance of pediatric sleep medicine, all the articles contained in the 
journal will surely bring different and often unexpected perspectives on this matter. 

However, nothing can exist without the constructive work of people. Therefore I thank all of them – 
distinguished professors, presidents, academics from Medicine Universities in various cities countrywide, 
as well as clinicians of different medical and surgical specialties, who by their implication, generosity 
and professionalism have supported and still support the development of pediatric sleep medicine in 
Romania.

Mihaela Oros, M.D.
Founding President

Romanian Association for Pediatric Sleep Disorder 
Bucharest, 2014
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