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Dragi colegi,

În numele Comitetului Științific și al Comitetului Organizatoric am deosebita 
plăcere și onoare să vă invit la cea de-a 2-a Conferinţă de Somnologie Pediatrică, care 
va avea loc în perioada 12 iunie – 15 iunie 2014 la Hotel New Montana, Sinaia.

Tematica aduce în prim plan somnul, care nu reprezintă doar o „pauză” în 
activitatea noastră zilnică. Somnul este o stare activă foarte importantă pentru 
refacerea fizică şi psihică în fiecare zi.

La vârsta pediatrică patogenia afecţiunilor somnului se suprapune pe un sistem 
fiziologic în dezvoltare, iar recunoaşterea importanţei somnului asupra stării de 
sănătate a copiilor şi adolescenţilor are origine relativ recentă.

Tulburările de somn presupun cel mai adesea o abordare multidisciplinară cu 
implicarea atât a medicilor de familie cât şi a medicilor de diferite specialităţi: 
pediatrie, neurologie, ORL, pneumologie, psihiatrie, psihologie, cardiologie, 
gastroenterologie, endocrinologie etc. 

În cadrul celei de-a 2-a Conferinţe de Somnologie Pediatrică cu participare 
internaţională, personalități marcante pediatrice împreună cu specialiști de renume în 
patologia de somn la adulți vor dezbate cele mai frecvente aspecte întâlnite în 
practica zilnică, rolul depistării precoce a problemelor de somn, investigatiile specifice 
care pot fi efectuate: pulsoximetria nocturnă continuă, actigrafia, poligrafia 
cardiorespiratorie sau polisomnografia, modalități de tratament și comorbidități- 
complicaţiile cardiovasculare, metabolice, neurologice, psihomotorii, respiratorii etc.  

Formatul evenimentului cuprinde atât lucrări prezentate în plen cât și 4 
workshop-uri interactive, cu participare mai restrânsă (30 participanți/ws) având 
următoarele tematici conexe: 

1. ORL pediatric
2. Ventilație non-invazivă
3. Explorările funcționale respiratorii la copii și adolescenți în practica zilnică 
4. Neuropsihiatrie
În prima zi a evenimentului veți putea beneficia de posibilitatea de a participa la 

un curs despre modul în care scriem un articol medical pentru ca el să fie acceptat spre 
publicare.

Ne bucurăm să onorați această invitație şi să fim împreună la acest eveniment.

Vă așteptăm cu drag,
Dr. Mihaela Oros
Președinte Fondator “Asociația pentru Tulburările de Somn la Copii și Adolescenți”  
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Comitet ştiinţific

Locaţia Simpozionului

Din programul ştiinţific:

 
Prof. Dr. Ioana Anca, Asist. Univ. Dr. Cristina Anghel, Conf. Dr. Daniela Boișteanu,         
Prof. Dr. Marin Burlea, Șef Lucrări Dr. Gheorghe Chiriac-Babei, Conf. Dr. Anca Coliță, 
Conf. Dr. Dana Craiu, Conf Dr Mihai Craiu, Asist. Univ. Dr. Oana Deleanu, Prof. Dr. Iuliana 
Dobrescu, Asist. Univ. Dr. Ștefan Dumitrache-Rujinski, Conf. Dr. Dan Gheorghe, Dr. Diana 
Ionescu, Dr Adelaida Iorgulescu, Conf. Dr. Sorin Man, Prof. Dr. Florin Mihălțan,             
Conf. Dr. Ştefan Dan Mihăicuţă, Dr. Ioana Munteanu, Dr. Roxana Nemes,                       
Prof. Dr. Dumitru Orășeanu, Dr. Marina Otelea, Șef Lucrări Dr. Paraschiva Cherecheș-
Panta, Șef Lucrări Dr. Corina Paul, Prof. Dr. Doina Pleșca, Dr. Vasilica Plăiașu, Dr. Daniela 
Ștefănescu, Șef Lucrări Dr. Raluca Teleanu, Conf. Dr. Doina Todea.

Hotel New Montana - Sinaia

Audiența
Programul științific al Simpozionului este grupat în sesiuni care, în prezentări generale și 
multe cazuri clinice, abordează funcția somnului și se adresează profesioniștilor din 
diferite specialități: pediatrie, medicină de familie, neurologie pediatrică, ORL, 
psihologie și psihiatrie pediatrică, pneumologie, gastroenterologie, cardiologie, 
endocrinologie, oncologie, ATI, farmaciști etc.

 importanța somnului

 caracteristicile somnului și ale tulburărilor de somn în funcție de vârstă

 screeningul pentru tulburările de somn la copii

 apneea în somn la copii 

 tulburările de somn la copiii cu obezitate

 riscul cardiovascular și metabolic în tulburările respiratorii în somn la copii

 enurezis

 boli genetice 

 pacienții neuromusculari și prevenția complicațiior respiratorii 

 narcolepsie

 polisomnografia și alte metode de investigație ale tulburărilor de somn 

 tratamentul medicamentos al tulburărilor respiratorii în somn la copii

 aspecte moderne în tratamentul chirurgical al vegetațiilor adenoide la copii

 tratamentul cu CPAP/ BiPAP la copii

 proiecte naționale și internaționale pentru prevenția și tratamentul problemelor

de somn
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Limba oficială a conferinței

Credite EMC

Limba română. Lucrările invitaților străini vor fi susținute în limba engleză.

Participarea la lucrările conferinței este creditată cu puncte EMC acordate de către 
Colegiul Medicilor din România.

Cursul despre modul în care scriem un articol medical astfel ca el să fie acceptat, se va 
desfășura joi, 12 iunie 2014, începând cu orele 15, coordonator curs Conf. Dr. Sorin Man, 
UMF Cluj-Napoca. Taxa de participare la curs este inclusă în taxa de participare la 
conferință. Înscrierile la curs se fac în limita a 60 de locuri. 

Cele 4 workshop-uri interactive cu tematici conexe se vor desfășura sâmbătă 14 iunie 
2014, începând cu orele 15.  
1. ORL pediatric
2. Ventilație non-invazivă
3. Explorările funcționale respiratorii la copii și adolescenți în practica zilnică 
4. Neuropsihiatrie
Înscrierile la aceste workshop-uri se fac în limita a 30 de locuri/ workshop. 

TAXA DE PARTICIPARE WORKSHOP

Medic rezident/specialist/primar (înscrierea 
în limita a 30 locuri disponibile/workshop)

Până la 15 aprilie După 15 aprilie și 
la debutul lucrărilor

100 RON 150 RON

Medic specialist/primar, membru al uneia din 
societățile organizatoare* 

Medic specialist/primar membru al Asociației Pentru 
Tulburările de Somn la Copii și Adolescenți (ATSCA) – 
taxa de participare la conferință include cotizația 
pentru anul 2014 atât pentru membrii deja înscriși în 
asociație cât și pentru cei care doresc să devină 
membri ai asociației 

Până la 
15 aprilie 2013

După 15 aprilie și 
la debutul lucrărilor 

200 RON

200 RON

300 RON

300 RON

Medic specialist/primar nemembru

Medic rezident 

Student

Însoțitor

300 RON

80 RON

350 RON

100 RON

Intrare liberă

150 RON

Intrare liberă

150 RON

TAXA DE PARTICIPARE CONFERINȚĂ

* Taxele pentru membri sunt valabile cu cotizaţia achitată la zi – în baza tabelului 
furnizat de către societăți.
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Achitarea taxei de participare se va face online sau prin Ordin de Plată către Romania 
Travel Plus.
La efectuarea plăţii vă rugăm să specificaţi numele participantului şi conferința pentru 
care faceţi plata (pentru Conferința de Somnologie Pediatrică). Vă rugăm să trimiteţi o 
copie a ordinului de plată pe adresa Agentului oficial al conferinței.
În taxa de participare sunt incluse: accesul la lucrările conferinței, ecusonul, mapa cu 
documentele conferinței, participarea la cocktailul de deschidere şi coffee break-uri.
*Taxa de însoțitor include acces la cocktailul de deschidere sau cina festivă (însoțitorul 
putând opta pentru unul dintre aceste evenimente la momentul înregistrării) și la 
expoziţia medicală.

 
Hotel New Montana 4*
Cameră single (1 persoană) – 265 lei / noapte
Cameră dublă (2 persoane) – 295 lei / noapte

Tarifele includ micul dejun, TVA și taxa de stațiune.
Solicitarea cazării se va face în scris la : Veni@rotravelplus.com
Plata acesteia este posibilă numai după ce primiți răspuns de confirmare din partea 
organizatorului.
Deoarece disponibilitatea camerelor este limitată,confirmarea camerelor se va face 
în ordinea înregistrării şi umare a confirmării plății. 
Pentru relaţii suplimentare sau alte preferinţe contactaţi Romania Travel Plus, persoana 
de contact: Venita Doana, e-mail:veni@rotravelplus.com

Taxele de participare, cotizaţia, cazarea precum și contractele cu sponsorii se plătesc 
în contul RO 05 INGB 0001 0001 35968938 la ING Bank Bucureşti, beneficiar ROMANIA 
TRAVEL PLUS – cu specificația serviciului pentru care se face plata și a evenimentului 
Conferința de Somnologie Pediatrică.
Dovada plăţii se va trimite pe email: veni@rotravelplus.com sau fax la 021 230 5042 

Organizator: ASOCIAȚIA PENTRU TULBURĂRILE DE SOMN LA COPII ȘI ADOLESCENȚI 
în parteneriat cu IPSA, SRPED, SRP, Secțiunea de Somnologie și Ventilație Non-Invazivă și 
AMFB

Agentul oficial al conferinței-ROMANIA TRAVEL PLUS
Str. Tudor Ştefan nr. 56, sector 1, Bucureşti (cod 011658)
tel: 004/021 230 42 82; fax: 004/021 230 50 42
Persoana de contact pentru înregistrări și cazări: 
Venita Doana (veni@rotravelplus.com)
Persoana de contact pentru sponsori: 
Mihaela Agaficioaie (mihaela@rotravelplus.com)
Site-ul conferinței: www. somn-copii.ro

Cazare

Plăți / Contracte

Contacte
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