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REZUMAT
Somnologia pediatrică reprezintă un domeniu de cercetare intensă. Importanţa screeningului pentru sindromul 
de apnee obstructivă în somn (SASO) a fost pusă în evidenţă în ghidurile internaţionale publicate recent cu 
privire la diagnosticul şi managementul SASO la copii. În România, primii paşi în diagnosticul şi tratamentul 
tul burărilor de somn la copii au fost făcuţi de curând, iar intenţia noastră a fost de a evalua gradul de con-
ştientizare şi opţiunile terapeutice actuale pe un grup de profesionişti în domeniul sănătăţii. S-a trimis prin 
e-mail un ches tionar aplicabil prin autoadministrare, către medici pediatri, de familie şi medici de alte specialităţi 
in clusiv pne umologi, psihiatri şi medici ORL. Rezultatele, importante din punct de vedere calitativ, arată că 
tulburările de somn la copii, în principal SASO, sunt diagnosticate mai ales de medicii de diferite specialităţi şi 
nu de medicii de familie, şi că, în majoritatea cazurilor, strategia terapeutică a fost de reevaluare şi/sau trimitere 
către un alt spe cialist. La ultima întrebare deschisă din cadrul chestionarului jumătate dintre respondenţi au 
subliniat nevoia de îmbunătăţire a cunoştinţelor teoretice şi practice, a comunicării între medicii de diferite 
specialităţi, a acce sului la instrumentele de diagnosticare, cât şi nevoia de creştere a gradului de informare în 
rândul părinţilor, al copiilor de vârste mai mari şi al adolescenţilor. Sunt necesare cercetări suplimentare care să 
confi rme aceste date calitative, însă cu toate acestea, chestionarul a permis identifi carea zonelor vulnerabile 
de la nivelul dife ri telor grupuri de lucru, şi în fi nal elaborarea de recomandări pentru diferite tipuri de intervenţii 
care ar putea infl uenţa dezvoltarea acestui domeniu şi în ţara noastră.

Cuvinte cheie: somn, copii, sindrom de apnee în somn de tip obstructiv, pediatru

STUDII CAZUISTICE

INTRODUCERE

Recunoaşterea importanţei somnului asupra stă-
rii de sănătate a copiilor şi adolescenţilor are origine 
relativ recentă. Cercetările efectuate în ultimele de-
cenii au condus la descrierea acelor afecţiuni carac-
teristice diferitelor stadii de dezvoltare ale vârstei 
pediatrice, cât şi a unor afecţiuni observate iniţial la 
adulţi precum sindromul de apnee în somn de tip 
obstructiv sau boala picioarelor neliniştite

Cu toate aceste progrese substanţiale în ţările 
unde somnologia pediatrică are deja tradiţie, există 
încă multe întrebări asupra aspectelor fundamentale 
de diagnostic şi tratament în afecţiunile de somn 
pe diatrice (1). Sunt încă multe de învăţat despre 
dezvoltarea somnului în copilărie, cât şi despre le-
gătura între diferitele afecţiuni ale somnului şi im-
pactul negativ al acestora. Atât medicii de diferite 
specialităţi, cât şi familiile, educatorii, profesorii 

sunt de multe ori puţini informaţi asupra importanţei 
somnului, asupra rutinei de somn adecvate vârstei, 
asupra tratamentelor necesare (1). 

Pornind de la aceste consideraţii, studiul efectuat 
prezintă un sumar al răspunsurilor la un chestionar 
de evaluare a cunoştinţelor actuale la noi în ţară 
asupra problematicii de somn la copii, în special 
sin dromul de apnee în somn de tip obstructiv. Au 
răspuns atât medici de familie, cât şi medici de di-
ferite specialităţi pediatrice cu scopul de a iden-
tifi ca zonele defi citare pe diferite grupuri de lucru 
pentru a vedea cum putem infl uenţa dezvoltarea 
acestui domeniu şi în ţara noastră.

CONSIDERAŢII PRELIMINARE

Fiind prima cercetare de acest tip, informaţiile 
disponibile în faza preliminară au fost limitate. De 
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aceea am optat pentru un eşantion de disponibilitate, 
exploratoriu, căutând mai degrabă găsirea unor răs-
punsuri generale la ipotezele cercetării şi nu des-
crierea exhaustivă a situaţiei. Am distribuit ches-
tionarul medicilor despre care existau indicii că au 
întâlnit sau ar fi  trebuit să întâlnească cazuistica 
stu diată. 

MATERIAL ŞI METODĂ

Am folosit un chestionar standardizat auto-apli-
cat. Formatarea chestionarului a permis aplicarea 
uşoară pe suport electronic şi transmiterea prin 
e-mail. Eşantionul realizat este de 68 de respondenţi 
şi este relativ eterogen. Au răspuns chestionarului 
atât medici de familie, cât şi medici specialişti; între 
aceştia din urmă, cei mai numeroşi sunt pediatri 
(între ei afl ându-se şi pediatri cu specializări supli-
mentare). Numărul de ani de experienţă şi localizare 
sunt la rândul lor variate. Ţinând cont de dimen-
siunea eşantionului, pentru scopurile acestei sec ţi-
uni vom urmări atât întregul eşantion, cât şi câteva 
grupuri specifi ce, indicate în tabelul alăturat 
(Tabelul 1). Astfel, în funcţie de specializare, vom 
căuta să vedem dacă medicii de familie, pediatri 
sau ceilalţi medici specialişti au opinii diferite; ca 
localizare, vom verifi ca dacă apar diferenţe între 
medicii din Bucureşti şi cei din restul ţării; în func-
ţie de numărul de ani de practică, am împărţit eşan-
tionul în două grupuri, folosind pragul de 10 ani de 
experienţă. 

TABELUL 1. Eşantionul şi grupurile specifi ce
 Specializare Respondenţi Procent

Medicină de familie 13 19%
Pediatrie 36 53%
Altă specializare 19 28%
Localizare Respondenţi Procent

București 38 56%
Altundeva 30 44%
Experienţă Respondenţi Procent

sub 10 ani 35 51%
peste 10 de ani 33 49%

CAZUISTICĂ

Aşa cum ne aşteptam, atât medicii de familie cât 
şi pediatrii au numeroşi pacienţi copii sau adoles-
cenţi cu vârsta sub 18 ani, cei care reprezintă grupul 
de interes pentru cercetarea de faţă. Astfel, 69% 
dintre medicii de familie şi 75% dintre pediatrii in-
cluşi în eşantion spun că au mai mult de 100 astfel 
de pacienţi. Procente mai mici (Tabelul 2) spun că 
au mai puţini pacienţi, dar fără a răspunde niciunul. 

În ceea ce priveşte ceilalţi medici specialişti, doar 
ju mătate dintre ei spun că au între pacienţii lor ac-
tuali copii sau adolescenţi cu vârsta sub 18 ani. Dis-
tribuţia în funcţie de experienţă şi localizare este 
uniformă, nu se înregistrează diferenţe semnifi cative 
statistic.

TABELUL 2. Numărul de pacienţi sub 18 ani în funcţie de 
specializare

Medicină de 
familie

Pediatrie Altă specializare

Niciunul 47%
1-10 8% 3% 5%
10-50 8% 11%
50-100 15% 22%
mai mult de 100 69% 75% 37%

În ceea ce priveşte cazurile de sindrom de apnee 
în somn de tip obstructiv (SASO) identifi cate în 
ultimele şase luni, constatăm că doar 35% dintre 
respondenţi (adică 24 de medici) au întâlnit în ulti-
mele şase luni cel puţin unul. 62% spun că nu au 
întâlnit astfel de cazuri (Tabelul 3). Este un lucru 
pozitiv că doar 2 medici răspund că nu s-au gândit 
până în acest moment la SASO ca la o afecţiune de 
diagnosticat. Totuşi, trebuie remarcat că cei doi res-
pondenţi care au răspuns astfel au peste zece ani 
vechime şi sunt medici specialişti. Este interesant 
de remarcat că în rândul celor cu sub zece ani ex-
perienţă, procentul celor care au diagnosticat cel 
puţin un caz SASO în ultimele şase luni este de 
43%, faţă de doar 27% dintre cei cu peste 10 ani de 
practică. Poate fi  un semn că, la fel ca în cazul altor 
afecţiuni intrate mai recent în atenţia medicilor, 
per soanele mai tinere să fi e mai receptive la iden-
tifi carea ei. O altă posibilă explicaţie este legată de 
participarea acestora în mod diferit la cursuri, 
work   shopuri care au avut ca scop aprofundarea no-
ţi unilor în acest domeniu.

TABELUL 3. Număr de cazuri SASO identifi cate în 
ultimele 6 luni
 Respondenţi Procent
Niciunul 42 62%
Cel puţin unul, maximum 80 24 35%
Nu a considerat până acum SASO 
o afecţiune de diagnosti cat 

2 3%

O altă diferenţă ce ar trebui remarcată este în 
funcţie de specializarea respondenţilor – medici de 
familie, pediatri şi alţi specialişti. În cazul me-
dicilor de familie şi al pediatrilor, doar 31% dintre 
respondenţi au avut cel puţin un caz în ultima ju-
mătate de an, în timp ce în cazul celorlalţi specialişti 
procentul urcă la 47%. Ar putea fi  un indiciu că 
unele cazuri ajung direct la diverşi specialişti, fără 
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să treacă pe la medicul de familie sau medicul pe-
diatru şi nu se reîntorc la aceştia, veriga colaborării 
fi ind practic inexistentă.

Dintre medicii care au întâlnit cel puţin un caz în 
ultimele şase luni, două treimi au menţionat că e 
vorba de unul până la cinci cazuri şi doar o treime 
cu mai mult de cinci, până la douăzeci de cazuri. În 
medie, medicii de familie care au diagnosticat 
SASO au întâlnit în perioada considerată 1,5 cazuri, 
mult mai puţin decât pediatrii (medie 6,64) sau cei 
de alte specialităţi (medie 8,84, fără să luăm în cal-
cul persoana care a răspuns 80 de cazuri). Este încă 
un semn că această afecţiune este diagnosticată mai 
degrabă direct de specialist decât de medicul de fa-
milie şi poate fi  o reconfi rmare a faptului că me-
dicul de familie nu este pregătit să preia sau să 
diag  nosticheze pe baza simptomelor aceşti pacienţi.

DESPRE PACIENŢII CU SASO

La întrebările despre pacienţii cu SASO au răs-
puns doar medicii care au întâlnit astfel de cazuri în 
ultimele şase luni. Aşa cum am arătat, este vorba de 
23 de respondenţi. Am urmărit doi indicatori: reac-
ţia la identifi carea unui nou caz, respectiv modul în 
care sunt urmărite cazurile.

Respondenţii au fost întrebaţi cum au procedat 
după diagnosticarea afecţiunii SASO la pacienţi, 
având la dispoziţie trei variante de răspuns: trimi te-
rea către un medic specialist (cu subvariantele ORL 
pediatric, pneumolog şi alt specialist); re-evaluarea 
copilului; nici o reacţie. Este important de semnalat 
că niciunul dintre cei ce au identifi cat cel puţin un 
caz nu spune că nu a luat nicio măsură. Acest lucru 
înseamnă că identifi carea afecţiunii atrage şi reacţia 
medicilor. 

Să privim mai întâi cazuistica în ansamblu. Ob-
servăm că strategia preferată de cei mai mulţi dintre 
respondenţi (11, adică 48% dintre cazuri) este să com-
bine re-evaluarea pacientului cu trimiterea către un 
alt specialist. Alţi 10 (adică 39%) spun că au folosit 
exclusiv trimiterea către alt specialist şi unul singur 
(4%) că a recurs doar la re-evaluare. Privind nu-
mărul de cazuri, se confi rmă cu claritate faptul că 
tri miterea către alt specialist este metoda preferată 
de majoritatea medicilor. Astfel, 18 respondenţi, 
adică 78% din sub-eşantionul considerat, au pre fe-
rat acest procedeu în cele mai multe dintre cazurile 
identifi cate (Tabelul 4). Cum acest lucru este valabil 
şi pentru medicii specialişti, putem spune că este 
vorba de o afecţiune pentru diagnosticarea căreia 
medicii (aceia care sunt pregătiţi să identifi ce un 
astfel de caz) preferă să aibă o perspectivă multi-
disciplinară, cerând deci opinia şi altor colegi, de 
specializări diferite.

Pentru al doilea indicator, urmărirea cazurilor, 
am procedat într-o manieră similară. Respondenţii 
au fost rugaţi să menţioneze în câte cazuri folosesc 
cel puţin una din următoarele procedee: solicitarea 
informaţiilor de la specialist; solicitarea informa ţi-
i lor de la familie; primirea informaţiilor de la specia-
list, la iniţiativa acestuia. 

TABELUL 4. Număr procedee pentru monitorizare SASO
Număr procedee pentru monitorizare SASO (23 respondenţi)

 Număr Procent
Unul (familia) 9 39%
Două 3 13%
Trei 5 22%
Niciunul 6 26%

Metoda preferată este desigur legătura cu fa-
milia, pe care o folosesc toţi cei ce au ales cel puţin 
unul dintre procedee, fără a avea şi o detailere a 
mo dului cum o realizează (care poate fi  analizată 
într-un viitor chestionar).

OPINII GENERALE DESPRE SASO

Întrebările generale despre SASO au fost adre-
sate întregului eşantion. Ne vom referi deci, din nou, 
la toţi cei 68 de respondenţi.

O primă întrebare, referitoare la cunoştinţele 
despre tulburările respiratorii în somn la copii, 
indică deja că este un subiect puţin cunoscut: 53% 
dintre respondenţi recunosc că acestea sunt defi -
citare, iar 8% nu pot aprecia. Doar 38% au cu noş-
tinţe bune şi doar 1% foarte bune (Fig. 1).  

FIGURA 1. Cunoştinţele despre tulburările respiratorii în 
somn la copii

Aşa cum ne aşteptam, există o corelaţie puternică 
între întâlnirea a cel puţin un caz şi evaluarea pro- 
priilor cunoştinţe. Toţi cei ce au avut măcar un caz 
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SASO în ultimele şase luni apreciază drept bune 
propriile cunoştinţe despre acest tip de afecţiuni.

Întrebaţi cine are rolul cel mai important în 
iden tifi carea copiilor/adolescenţilor care suferă 
de SASO, cei mai mulţi (44%) dintre respondenţi 
au indicat pediatrul. Al doilea factor ca pondere a 
răs punsurilor (38%) este familia. Medicul de fa mi-
lie este indicat de 12% dintre cei chestionaţi, iar 
pneumologul de 6%. Niciunul dintre respondenţi nu 
a ales din lista pusă la dispoziţie mediul ORL (Fig. 2)

să răspundă şi nici nu răspunde nu ştiu. În acelaşi 
timp însă, sunt şi mai puţin hotărâţi: răspunsurile se 
împart egal între investigaţii suplimentare (50%) şi 
trimitere la alţi specialişti (50%). Specialiştii men-
ţionaţi în răspunsuri sunt pediatrul, pneumologul şi 
medicul specialist ORL.

O ultimă întrebare a chestionarului, tot deschisă, 
a solicitat respondenţilor să indice ce anume ar 
trebui schimbat pentru a îmbunătăţi situaţia exis-
tentă. Aproximativ jumătate au dat un răspuns la 
obiect, iar principalele direcţii indicate sunt:

• informare mai bună a tuturor celor implicaţi: 
familie, medic de familie, medici specialişti. 
Este observaţia cel mai des întâlnită. Unii res -
pondenţi amintesc şi de elemente concrete, 
precum materiale educaţionale şi campanii de 
informare.

• îmbunătăţirea comunicării profesionale între 
diverşi specialişti. Sensul acestei recomandări 
este că se vorbeşte prea puţin despre subiect, 
sunt prea puţine lucrări ştiinţifi ce. Poate fi  
pusă în legătură cu nevoia de informare.

• îmbunătăţirea abilităţilor medicilor implicaţi: 
cunoştinţe teoretice, abilităţi practice, abilităţi 
ce comunicare cu familia.

• creşterea accesului la metode de diagnostic. 
Investigaţiile în astfel de cazuri sunt costi si-
toare şi, de aceea, evitate de mulţi pacienţi. 
Existenţa mai multor centre dotate cu echi pa-
mentele necesare ar fi  de folos. Un alt res-
pondent menţionează chiar un screening na-
ţional pentru SASO.

DISCUŢII

Numeroase studii au arătat că tulburările de 
somn rămân subdiagnosticate în populaţia pedia tri-
că (2), iar, prin lipsa diagnosticării şi lipsa trata-
men tului, acestea au un impact negativ semnifi cativ 
cu implicaţii respiratorii, cardiovasculare, metabo- 
lice şi neurocomportamentale (3,4). 

În acest sens s-a încercat a se vedea care este 
veriga lipsă pentru a face diagnosticul cât mai pre-
coce. Doar 3,7% dintre copiii examinaţi la con troa-
lele periodice efectuate într-o reţea de medicină pri-
mară au fost diagnosticaţi cu o problemă de somn 
(2). Această rată de diagnosticare extrem de scăzută 
a fost atribuită unei combinaţii de factori: medicii 
de medicină primară care nu adresează întrebări 
legate de somn şi părinţii care nu relatează aceste 
probleme. S-a constatat că şi atunci când medicul 
include în anamneză întrebări despre somn el va 
ezita şi va fi  reticent în a discuta mai mult acest 
subiect din cauza lipsei de încredere în abilitatea sa 
de a gestiona aceste aspecte legate de somn (5,6).

FIGURA 2. Rolul în identifi carea copiilor/adolescenţilor 
care suferă de SASO (%)

Experienţa este un factor de diferenţiere în acest 
caz. Medicii cu peste zece ani de experienţă tind să 
plaseze mai multă responsabilitate familiei, astfel 
că 51% dintre ei aleg acest răspuns. În schimb, cei 
cu mai puţin de zece ani de experienţă consideră 
încă mai important rolul pediatrului, plasat de ju-
mă tate dintre ei pe primul loc. Este interesant şi că 
61% dintre medicii de familie consideră că chiar ei 
au rolul cel mai important.

Medicii care au avut cel puţin un caz au opinii 
semnifi cativ diferite de ale colegilor lor. Ei indică fi e 
pediatrul (50%), fi e pneumologul (50%). Nici unul 
nu indică familia sau medicul de familie. De altfel, 
cei care au avut cel puţin un caz sunt singurii care 
indică pneumologul ca având cel mai important rol.

Cu referire la diagnosticare, respondenţii au 
fost rugaţi să noteze care cred că ar fi  cea mai bună 
procedură de urmat pentru cazurile viitoare. La 
această întrebare deschisă (fără variante predefi nite 
de răspuns), răspunsurile se grupează destul de clar 
în trei categorii mari: 15% dintre cei chestionaţi ar 
face investigaţii suplimentare, 62% ar cere (şi) opi-
nia altui specialist, iar 24% nu au formulat un răs-
puns (poate fi  din cauza întrebării deschise sau pen-
tru că nu ştiu, nu putem aprecia în absenţa altor 
in formaţii). 

Din nou, medicii care au avut cel puţin un caz 
sunt mai bine informaţi. Niciunul dintre ei nu refuză 
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O altă verigă importantă este reprezentată de 
edu catori şi profesori. Se recomandă astfel ca aceş-
tia, împreună cu administratorii şcolilor, să cola bo-
reze cu personalul medical implicat în screeningul, 
diagnosticul şi tratamentul problemelor de somn, 
cu părinţii şi în acelaşi timp cu copiii, în special cei 
la vârsta adolescenţei, pentru a înţelege modifi cările 
care apar la această vârstă în comportamentul de 
somn şi implicaţiile unui somn neadecvat (7). Câ-
teva repere ar fi : modifi carea orei de începere a pro-
gramului la şcoală, dezvoltarea unui sistem de eva-
luare a elevilor care constant prezintă somnolenţă 
şi adormire în timpul orelor, ajustarea orelor de di-
cate temelor, în special dacă acestea necesită studiu 
prelungit în timpul nopţii. 

Deşi are ca limitare numărul relativ mic de ches-
tionare aplicate, studiul nostru care a constat din 
aplicarea unui chestionar standardizat autoaplicat 
la care au răspuns atât medici de familie, cât şi me-
dici specialişti de diferite specialităţi pediatrice, a 
evidenţiat acelaşi comportament şi la nivelul me-
dicilor din România. Medicii de familie diagnos ti-
chează mai rar sindromul de apnee în somn decât 
medicii specialişti, aspect ce poate fi  şi în cazul 
nostru explicat prin faptul că medicul de familie nu 
este pregătit să preia sau să diagnosticheze pe baza 
simptomelor aceşti pacienţi, cât şi de faptul că unele 
cazuri ajung direct la diverşi specialişti, fără să 
treacă pe la medicul de familie.

CONCLUZII

În planul general al dezvoltării somnologiei pe-
diatrice în ultimii ani şi al experienţei multor centre 
la nivel internaţional în acest sens, rezultatele an-
chetei noastre şi recomandările făcute de respon-
denţi sugerează mai multe intervenţii care ar putea 
da rezultate şi în ţara noastră:

Clinic
• întrucât somnul ocupă un loc important în 

viaţa lor (copiii dorm jumătate din timp) este 
necesar ca discuţiile din cadrul controalelor 
periodice la medicii de medicină primară să 
includă acest subiect; astfel, screening-ul prin 
întrebări directe creşte mult probabilitatea ca 
tulburările de somn să fi e recunoscute şi tratate

• vizibilitate crescută în cadrul altor specialităţi 
pediatrice, informarea şi educaţia medicilor 
care pot surprinde existenţa unor probleme de 
somn, atunci când pacienţii li se adresează 
pen  tru diferite nevoi de îngrijire medicală (pe-

 diatrie, neurologie pediatrică, psihiatrie pe -
diatrică, endocrinologie, ORL pediatric, pneu-
 mologie pediatrică, psihologie, logo pedie, 
ki ne toterapie pediatrică etc.)

• screening-ul şi intervenţia precoce menită să 
amelioreze tulburările secundare sindromului 
de apnee în somn la copiii cu nevoi speciale, 
cu scopul de a îmbunătăţi dezvoltarea acestor 
copii, creşterea perfomanţelor şcolare şi şansa 
ulterioară de integrare socială

• creşterea disponibilităţii pentru centrele de 
somnologie pediatrică

• încurajarea colaborării multidisciplinare care 
să se facă pe bază de protocoale şi ghiduri 
na ţionale sau internaţionale

Educaţie
• necesitatea de a creşte gradul de conştientizare 

asupra importanţei problematicii somnului la 
copii şi adolescenţi

• educaţia medicilor şi studenţilor legată de 
screening-ul, diagnosticul şi tratamentul aces-
tor afecţiuni; integrarea elementelor de fi zio-
logia somnului în curricula medicală 

• educaţia asistentelor medicale
• educaţia educatorilor, învăţătorilor şi profeso-

rilor
• educaţia pentru părinţi şi copii – campanii de 

informare în reviste dedicate, media, internet 
Politici publice
• ora de începere a programului în şcoli – în 

special pentru adolescenţi
• orele de difuzare a programelor televizate des-

  tinate copiilor şi adolescenţilor
Cercetare
Chiar dacă în ţara noastră domeniul somnologiei 

pediatrice este încă în stadiul de pionierat, alături 
de colegii care au bătătorit acest drum în somnologia 
dedicată vârstei adulte, considerăm că aceşti paşi 
trebuie făcuţi obligatoriu în cadrul unei strategii na-
ţionale de asigurarare a dezvoltării fi zice şi neuro-
com portamentale a copiilor.

Este necesară obţinerea unor date de prevalenţă 
pentru tulburările respiratorii în somn la copii, mo-
nitorizarea impactului sindomului de apnee în somn 
la copii şi adolescenţi, rolul obezităţii şi date asupra 
celor mai bune metode de tratament. Toate acestea, 
printr-o abordare multidisciplinară, ne vor oferi in-
formaţii şi suport ştiinţifi c în asigurarea celei mai 
bune îngrijiri a copiilor şi adolescenţilor, cu sin-
drom de apnee în somn.


