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Somnologia românească quo vadis

Romanian sleep medicine quo vadis

Rezumat
 
Drumul somnologiei româneşti a fost 

şi rămâne extrem de lung. Debutul din 
1996 cu primul laborator de somn a rămas 
deja  mult în urmă. Numărul laboratoarelor 
s-a înmulţit de la un an la altul. Accesul la 
informaţii pe plan naţional şi internaţional 
a crescut vizibil. Au fost iniţiate multiple 
acţiuni de-a lungul anilor pe plan de policy şi 
advocacy dacă mă gândesc la noile directive 
europene  privind regimul şoferilor cu posibile 

Abstract
 
The road of the Romanian sleep medicine 

has been and remains extremely long. Its 
start in 1996 with our first sleep laboratory 
has already been left far behind. The number 
of laboratories increased from one year to 
another. Access to information on a national 
and international level increased visibly. 
Multiple actions were initiated over the years 
on policy and advocacy if you think of the 
new European directives on the regime of 
drivers with possible breathing problems 

probleme respiratorii în timpul somnului, la 
zilele somnologiei, la prezenţa cu postere şi 
lucrări în congrese interne şi internaţionale. 
Nu s-au neglijat nici colaborările cu societăţi 
profesionale de alte specialităţi şi s-a dezvoltat 
mult ramura de somnologie pediatrică. Viitorul 
arată că suntem pe drumul bun al dezvoltării 
acestei supraspecializări şi progresele în 
realizarea unei a 3 a generaţii de somnologi şi 
în obținerea compensării în anumite indicaţii 
de VNI vor permite menţinerea unei ascensiuni 
în acest domeniu.

during sleep, the Sleep Days, the presence 
of posters and papers at internal and 
international congresses. The collaborations 
with other specialties and professional 
societies have not been neglected either, and 
we extensively developed the pediatric sleep 
medicine branch. The future shows that we 
are on the right track of development of this 
specialization, of progress in the training of a 
3rd generation of sleep medicine specialists, 
and the recent obtaining of reimbursement 
for some indications of NIV will allow us to 
maintain an upward path in this area.
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