
17.03.2023, sala de conferințe, IMSP Spitalul Clinic Republican 
AGENDA 

conferinței ”Ziua mondială a somnului 2023” 

10 ani de activitate a Centrului de somnologie INN “Diomid Gherman” 

Moderatori: Sinziana Lovin, Ion Moldovanu, Victor Vovc  

13:30 - 14:00 Înregistrarea participanților 

Partea I - TULBURĂRILE DE VENTILAȚIE ÎN SOMN 

Ora estimată Vorbitorul Tematica abordată 

14:00-14:05 

Octavian Misic, 

D.ș.m, Vicedirector medical, 

Institutul de neurologie și neurochirurgie 

„Diomid Gherman” 

Cuvânt de salut 

14:05 - 14:15 

Victor Vovc 
Prof. univ., Dr.hab.șt.med, Catedra de fiziologie a 

omului și biofizică1; cercetător științific principal 

Laboratorul de neurologie funcțională2, 

Președintele societății de  

medicina somnului din RM 

Zece ani de medicina somnului în RM 

14:15 - 14:40 

 

Sînziana Lovin 
Dr.șt.med., Cpt., medic primar medicină interna, 

medic specialist pneumologie, 

șef Secție medicină internă, 

Spitalul clinic militar de urgență 

”Dr. Iacob Czihac”, Iași, România 

Identificarea și managementul pacientului 

cu tulburare de ventilație în somn 

(Clasificare, epidemiologie, tablou clinic, fiziopatologie, 

metode de diagnostic, diagnostic diferențial, metodele 

de tratament și prevenție) 

14:40 - 14:50 
Nadejda Diaconu 

Conf. cercetător, Dr.șt.med., medic cardiolog, 

Institutul de cardiologie
 

Comorbiditățile și complicațiile cardiace la 

pacienții cu tulburări de ventilație în somn 

14:50 - 15:00 
Alexandru Corlăteanu  
Prof. univ., Dr.hab.șt.med, 

șef Disciplina de pneumologie și alergologie1 

Comorbiditățile și complicațiile pulmonare 

la pacienții cu tulburări de ventilație în 

somn 

15:00 - 15:10 
Victoria Sîrcu  

Dr.șt.med., internist cu competență în somnologie, 

Cabinet de somnologie ”Victoria Sîrcu”  

Comorbiditățile și complicațiile metabolice 

la pacienții cu tulburări de ventilație în 

somn 

15:15- 15:25 

Doina Rusu 
Conf. univ., Dr. șt.med, 

Disciplina de pneumologie și alergologie1, 

Directorul Institutului de ftiziopneumologie 

„Chiril Draganiuc”. 

Principiile inițierii și monitorizării 

tratamentului cu presiune pozitivă continuă 

cu/fără supliment de oxigen la pacienții cu 

comorbidități pulmonare 

15:30 - 15:40 

Adrian Lupușor  
Medic neurolog, Centrul de somnologie2, 

asist. univ., 

Catedra de fiziologie a omului și biofizică1; 

Secretarul societății de medicina somnului din RM 

Comorbiditățile și complicațiile neurologice 

la pacienții cu tulburări de ventilație în 

somn. 

Hipersomnolența patologică – risc de 

adormire la volan 

15:40 - 15:50 
Pavel Apostol  

Șef Secție evidență și analiză accidente rutiere a 

Direcției poliție de patrulare a INSP 

Accidentele rutiere 

din cauza adormirii la volan. 

Statisticile Republicii Moldova 

15:50 – 15:55 Ion Lupu Dispozitive CPAP/APAP/BiPAP  



15:55 - 16:15 Pauză de cafea 

Partea II - INSOMNIA 

16:15 - 16:30 
Adrian Lupușor  

(vezi mai sus) 

Managementul pacienților cu insomnie 
Fiziopatogenie, clasificare, diagnostic, tratament, 

prevenție 

16:30 - 16:40 
Ina Timotin  

Farmaceut, asist. univ., 

Catedra de fiziologie a omului și biofizică1 

Preparatele farmaceutice și insomnia 
Interrelații, efecte scontate, efecte adverse 

16:40 - 16:50 

Ghenadie Cărăușu  
Conf. univ., Dr.hab.șt.med, 

Catedra de sănătate mintală, 

psihologie medicală și psihoterapie1 

Tulburările anxioase și afective în  

insomnie, relațiile bidirecționale 

 

Partea III - TULBURĂRILE DE SOMN LA COPII 

17:00 - 17:15 

Nadejda Lupușor  
Cabinetul de polisomnografie și Medicina 

somnului, Institutul Mamei și Copilului 

Factorii de risc și managementul tulburărilor 

de somn la copii. Indicațiile pentru 

polisomnografie 

17:15 - 17:30 

Jana Chihai 
Conf. univ., Dr.hab.șt.med., 

Șef Catedra de sănătate mintală, psihologie 

medicală și psihoterapie1 

Comorbiditățile psihiatrice la copiii cu 

tulburări de somn 

17:30 - 17:45 
Ina Crasnojon 

Psiholog 

Dependența de gadgeturi și tulburările de somn 

la copii 

17:45 - 18:15 Discuții, încheierea evenimentului 

 

 
1 Universitatea de stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” 

2 Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” 

 


