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BUCURESTI, 30 OCTOMBRIE 2021 

JW Marriott Bucharest Grand Hotel 
Calea 13 Septembrie 90.
Interval orar: 8:30- 18:00



Orthoart Lab, în parteneriat cu SomnoMed®, organizează
cel de-al doilea curs de certificare internațională
SomnoMed® Academy în România.
Scopul programului „SomnoMed® Dental Sleep Medicine
Continuing Education” este de a oferi protocoale de
medicină dentară a somnului pentru medicii dentiști
generaliști și personalul de suport care doresc să își
aprofundeze cunoștințele și înțelegerea în tratarea
pacienților cu apnee obstructivă de somn (OSA).
Sindromul de apnee obstructivă în somn este o afecțiune
care afectează respirația normală prin obstrucționarea
căilor respiratorii superioare, ce poate genera consecințe
grave psiho-comportamentale, cardiovasculare, metabolice,
putând influența performanțele intelectuale şi relațiile
sociale.
Unul dintre simptomele cardinale ale SASO este sforăitul, iar
medicii stomatologi pot fi, prin urmare, primii medici
specialiști în identificarea acestei grave afecțiuni. 
În cadrul acestui curs se va aborda modul în care medicii
dentiști pot reduce decalajul de tratament pentru a
promova mai multe trimiteri la medicii de somn și, apoi,
pentru a lucra ca o echipă interdisciplinară pentru a trata
tulburările de respirație în somn ale pacienților, cum ar fi
apneea obstructivă în somn (OSA), cu terapia cu aparate
orale (OAT).
Se va pune accent, în special, pe valoarea absolută a unei
echipe interdisciplinare pentru tratarea tulburărilor de
respirație în somn a pacientului, oferindu-i cea mai bună și
mai comodă variantă de tratament.
 

 

PROGRAMUL  
CURSULUI

 

8:30 WELCOME COFFEE 

9:00 OSA - Dr. BULESCU 
                  Pathophysiology  

10:30 COFFEE BREAK 
 11:00 TEAM - Prof. BRAEM 

               Phenotype  
        Symtoms & comorbidities 

              Diagnosis &severity 
           Sleep study data 

             Prevalence 

                 Questionnaires              VAS, ESS,CIS 
                Multidisciplinarity         Physician, ENT, DEN 
               Pathway 
               Reporting 

  PATIENT SELECTION 
 Able for MAD treatment  Dental 

12:30  LUNCH 

 Able for MAD treatment  
(Prof. BRAEM) 

DISE (Dr. Bulescu) 

  13:30  MAD Prof. BRAEM 
Selection of  MAD   
Impression   
Bite registration   Starting position/fixed/%/MCP   

15:00  HANDS-ON  Prof. BRAEM 
BiteFix, Somgauge   

15:30  COFFEE BREAK 
Fitting   
Adaptation  

 16:00  CHECK-UP 

Clinical  
Home polygraphy  
Follow-up & timing  

Prof. Braem/ Dr.Bulescu  
Dr.Bulescu  

Questionnaire, PSG/
PG with MAD 

 16:30  SWOT FOR  MAD Prof. Braem 

17:00  Q&A 

s=easy  
w=expensive 

o=patient driven  
t=not trusted  

 
 Este numit șef al unității de îngrijire specială dentară de la Spitalul Universitar
din Anvers, care se ocupă în principal de tratamentul clinic multidisciplinar și
de cercetarea pacienților diagnosticați cu apnee în somn de tip obstructiv.
Această echipă multidisciplinară a obținut fonduri substanțiale pentru
cercetare de la guvernul flamand, de la organizații științifice naționale și a
primit mai multe premii naționale și internaționale pentru cercetările lor
privind apneea obstructivă în somn SASO.
A publicat în cele mai importante reviste științifice de specialitate și ține
prelegeri la întâlniri naționale și internaționale, fiind implicat în probleme
medico-legale în calitate de expert numit de instanță. În 2017, prof. Braem a
primit premiul „Pierre Robin Award” din partea Academiei Americane de
Medicină Dentară a Somnului.
Este actualul președinte al Academiei Europene de Medicină Dentară a
Somnului, care a dezvoltat un program de acreditare în acest domeniu pentru
a se alătura societăților naționale de Medicină Dentară a Somnului din Europa.

Prof. Dr. Marc Braem a absolvit în anul
1975, având specializarea de medic
dentist generalist și și-a susținut în 1980
teza de doctorat cu tema compozitelor
dentare și a testelor mecanice
nedistructive.

Din 1980, a devenit afiliat la
Universitatea din Anvers (Belgia), unde
este în prezent profesor titular și șef al
Laboratorului de materiale dentare, care
se ocupă de testarea mecanică a
aparatelor orale și de aplicațiile de
imprimare 3D.

Dr. Ioan Bulescu este specialist în ORL și
chirurgia capului și gâtului, certificat ca specialist
în patologia somnului. A absolvit Universitatea de
Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București,
unde predă în prezent ca asistent universitar la
Catedra de Anatomie. A obținut titlul de doctor în
Științe Medicale în anul 2015, în cadrul aceleași
universități. A urmat programul de rezidențiat în
ORL și Chirurgia capului și gâtului la Institutul
Național de ORL „Prof. Dr. D. Hociota” din
București, iar apoi s-a specializat în medicina și
chirurgia somnului în urma unor cursuri în
Europa și SUA. 

În prezent, este singurul membru român al Societății Internaționale de
Chirurgie a Somnului (ISSS), fiind, de asemenea, membru al Academiei
Americane de Medicină a Somnului (AASM) și al Societății Europene de
Cercetare a Somnului (ESRS). 
Practica sa actuală se bazează, în principal, pe diagnosticarea și tratamentul
tulburărilor respiratorii în somn, precum și pe rinologie și chirurgia
sinusurilor.  Dr. Bulescu este unul dintre primii chirurgi ai somnului din
România și, probabil, primul care a efectuat endoscopii în somn induse de
medicamente, în România. 

Modalitati de plata  
Transfer bancar catre:

S.C. ORTHOART LAB S.R.L.
IBAN: RO51INGB0000999906185392 - ING Bank

Detalii de plata: 
Curs de certificare SomnoMed - NUME și PRENUME.

350 € (până la 25 octombrie 2021)
(Prețul include TVA, materialul didactic, pauzele de cafea și prânzul).

La finalul cursului veți primi certificatele SomnoMed®Academy. 
Important: Numai medicii dentiști certificați SomnoMed® 

pot trata pacienții cu un dispozitiv SomnoDent®.
In cazul in care invitati un coleg  obtineti o reducere 

de 50 € la taxa de inscriere. 
 

TAXA DE PARTICIPARE

Te asteptam inclusiv cu prietenul tau cu specializare ORL pentru a afla mai
multe despre Sindromul de Apnee in Somn Obstructiva si despre cum puteti

trata pacientii impreuna.


