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Rezumatul etapei 

 

Pentru tulburările mentale, așa cum sunt schizofrenia, tulburarea schizo-afectivă sau 

tulburarea bipolară, s-a dovedit recent că există o componentă genetică implicată în 

mecanismul etiopatogenetic al bolii cel puțin la fel de importantă ca și factorii de mediu. 

Consilierea genetică psihiatrică se adresează în egală măsură indivizilor diagnosticați cu o 

anumită tulburare mentală și familiilor lor și poate fi extrem de utilă indivizilor disgnosticați 

cu o tulburare mentală prin faptul că le oferă o imagine de ansamblu privind cauzele 

afecțiunii pe care o au respective măsura în care aceeași afecțiune ar putea afecta și alți 

membri ai familiei. Una dintre primele activități constă într-o analiză sistematică a literaturii 

în vederea deținerii unei viziuni comprehensive şi exhaustive a velor mai bune practici la 

nivel internațional, o analiză cantitativă a eficienţei şi eficacităţii serviciilor de consiliere 

genetică pentru tulburări mentale fiind absolut necesară. A doua activitate a acestei etape a 

vizat realizarea unui raport privind produsele și serviciile existente în acest moment, la nivel 

international. A treia activitate a avut un caracter continuu și a avut în vedere diseminarea 

rezultatelor obținute  

 

 

Obiectivele generale ale proiectului 

 

Principala motivaţie din spatele acestui proiect este reducerea impactului tulburărilor mentale 

severe (schizofrenie, tulburare schizoafectivă şi tulburare bipolară) cu ajutorul intervenţiilor 

profilactice şi primare prin utilizarea de servicii innovative în conjuncţie cu tehnologii 

innovative – consiliere genetică.  

 

Obiectivele majore din cadrul proiectului sunt (1) Creearea serviciilor de consiliere 

genetică pentru tulburări mentale severe în România (serviciu inovativ) şi (2) 

Dezvoltarea unei platforme menite să asiste indivizii cu tulburări mentale severe şi 

familiile lor (tehnologie inovativă). 

 

 

Obiectivele etapei 

 

Pentru a dezvolta un serviciu care nu este deocamdată disponibil în România, este necesară o 

etapă de analiază a nivelului curent de dezvoltare a domeniului în termeni de cercetare, 

produse și servicii de consiliere genetică pentru tulburările mentale care sunt în acest moment 

disponibile atât în sectorul public cât și în cel privat. Astfel, această primă etapă a avut 

următoarele obiective specifice:  

(1) Realizarea unei meta-analize a literaturii care a investigat rolul consilierii 

genetice pentru tulburările mentale severe, incluzând studiile științifice de 

eficiență publicate până în acest moment;  

(2) Realizarea unui raport privind produsele și serviciile existente în acest moment, 

la nivel international și  

(3) Diseminarea rezultatelor obținute. 
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OBIECTIV 1: Realizarea unei meta-analize a literaturii care investighează rolul 

consilierii genetice pentru tulburările mentale severe 

GRAD DE REALIZARE: REALIZAT 

LIVRABILE:  

► Capitol publicat: Moldovan, R. (2014). Consiliere genetică pentru Boala 

Huntington cu debut juvenil, Psihoterapie și consiliere. Studii de caz (coord. Steliana 

Rizeanu), Editura Universitară, București 

► Manuscris Submis: Moldovan, R., Cosman, D., Pop, V., Popp, R., Ryan, J., 

Austen, J. (under review). The impact of genetic counselling for mental disorders: a 

systematic review, Creier Cogniție Comportament. 

 

 

Consiliere genetică 

 

Până la începutul secolului trecut existau puţine informaţii ştiinţifice disponibile 

pentru indivizii îngrijoraţi în legătură cu probabilitatea apariţiei unei boli familiale la ei înşişi 

sau la copiii lor. Faptul că anumite boli se transmit în familie a fost uşor observat 

dintotdeuna, însă atribuirea cauzelor acestor afecţiunilor familiale a fost, şi într-o oarecare 

măsură încă este, incorectă; de altfel, clarificarea modului în care aceste afecţiuni se transmit 

este relativ recentă. În ultimul secol, investigarea afecţiunilor genetice şi a mecanismelor care 

le cauzează s-a dezvoltat foarte mult. Tehnologia medicală s-a dezvoltat spectaculos, astfel că 

putem face azi o serie de investigaţii şi testări genetice. De asemena, psihologia clinică şi 

psihoterapia pe de o parte şi politicile de sănătate publică pe de altă parte au avansat enorm. 

Concomitent, oamenii au început să îşi asume din ce în ce mai mult responsabilitatea pentru 

sănătatea lor şi propriile lor decizii. În acest context, cu precădere în ultimele patru decenii, s-

a dezvoltat consilierea genetică (Moldovan, 2014).  

Consilierea genetică este procesul prin care oamenii sunt ajutaţi să înţeleagă şi să se 

adapteze la implicaţiile medicale şi psihologice ale afecţiunilor genetice. Consilierea genetică 

este un proces aflat la interfaţa între medicină (i.e. genetică) şi psihologie (i.e. consiliere 

psihologică) astfel că presupune deopotrivă cunoştinţe medicale şi abilităţi psihologice. Cea 

mai comună definiţie a consilierii genetice este cea formulată în 1975 (şi revizuită în 2007) 

de American Society of Human Genetics. Specific, consilierea genetică vizează: clarificarea 

informaţiilor medicale (diagnostic, cauză, evoluţia afecţiunii, opţiuni de tratament al 

afecţiunii); estimarea măsurii în care ereditatea contribuie la apariţia afecţiunii şi a riscului de 

recurenţă la alţi membri ai familiei; cunoaşterea şi înţelegerea opţiunilor în cazul bolii sau a 

riscului apariţiei sau recurenţei bolii; alegerea unei opţiuni care să fie în concordanţă cu 

riscurile percepute şi scopurile familiei; managementul afecţiunii la persoanele afectate sau la 

membrii familiei şi/sau managementul situaţiei în care riscul recurenţei acelei afecţiuni este 

posibil.  

Consilierea genetică a fost în mod tradiţional oferită familiilor afectate de afecţiuni 

pentru care testarea genetică este disponibilă. În ultimele decenii au fost dezvoltate o serie de 

ghiduri internaţionale şi în prezent sunt disponibile protocoale de bune practici pentru 

evaluarea, diagnosticul, testarea şi consilierea genetică a pacienţilor cu diverse afecţiuni 

genetice. Astfel de ghiduri nu sunt însă disponibile pentru tulburări mentale. Oamenii 

apelează acum la la consiliere genetică pentru mai multe motive: au sau sunt îngrijoraţi că ar 

putea transmite o afecţiune genetică; se confruntă cu o problemă de sănătate care apare la mai 

mulţi membri ai familiei; au un istoric familial de cancer; au un copil cu tulburări de 

dezvoltare sau retard mintal; au pierdut mai multe sarcini; doresc să cunoască mai multe 

informaţii despre riscul pe care îl au de a dezvolta diverse afecţiuni şi cum pot reduce acest 
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risc (Moldovan, 2014). În prezent, având o mai bună înţelegere a genomicii tulburărilor 

mentale este de aşteptat ca serviciile de consiliere genetică pentru tulburări mentale să se 

extindă semnificativ şi să contribuie la îmbunătăţirea serviciilor pentru pacienţi prin 

informarea acestora privind tulburarea pe care o au, impactul geneticii şi al factorilor de 

mediu, riscul pentru copii şi suportul disponibil. 

 

Tulburări mentale 

 

Tulburările mentale se referă la o categorie largă de tulburări care afectează 

dispoziția, gândirea și comportamentul. Tulburările mentale sunt afecţiuni complexe şi 

frecvente și includ tulburări afective precum depresia și tulburarea bipolară, tulburările 

psihotice precum schizofrenia, și tulburările de anxietate precum tulburarea de panică 

(Anderson & Austin, 2012). Organizația Sănătății Mondiale (World Health Organization, 

WHO) estimează că impactul tulburărilor mentale (i.e. burden of mental disorders) – care 

este în general măsurat în ani de dizabilitate (Disability-Adjusted Life Years, DALYs), 

reprezentând numărul total de ani petrecuți în boală, dizabilitate sau moarte prematură într-o 

anumită populație - este principalul contributor în termeni de costuri pentru sistemul de 

sănătate, depăşind de două ori bolile cardiovasculare și oncologice. La o analiză mai atentă 

datele arată că, deşi tulburările mentale sunt răspândite în populație, principele costuri 

asociate cu boala sunt datorate la aproximativ 6% din cei sunt diagnosticaţi cu o tulburare 

mentală severă (Kessler et al., 2005) - tulburarea bipolară, schizofrenia, tulburarea 

schizoafectivă, depresia, tulburări de anxietate, tulburarea obsesiv-compulsivă, alcoolismul, 

boala Alzheimer și autismul. Institutul Național de Sănătate Mentală (NIMH) estimează că 

per total, costurile asociate tulburărilor mentale severe depăşesc 300 miliarde $ pe an.  

La momentul actual existӑ date ştiinţifice clare privind etiologia schizofreniei - factori 

genetici care predispun individul sӑ dezvolte boala precum şi factori nongenetici (de mediu) 

implicaţi în favorizarea apariţiei bolii. Studii mai recente sugerează că tulburările psihiatrice 

sunt boli genomice complexe care implică gene multiple ce cresc riscul unei persoane pentru 

o tulburare mentală (Insel & Collins, 2003). În momentul de față, există un consens general 

vizavi de faptul că interacțiunea mai multor gene între ele și cu mediul poate să aibă ca 

rezultat o tulburare mentală (Pestka, 2003). De altfel, recent s-au notat numeroase progrese în 

domeniul geneticii schizofreniei, deoarece s-au identificat subtipuri genetice ale schizofreniei 

care sunt relevante din punct de vedere clinic (Bassett, 2002). Aceste progrese sunt menite sӑ 

ajute familiile afectate de aceastӑ boalӑ, deoarece se contureazӑ noi direcţii de cercetare care 

implicӑ predicţia riscului genetic pentru schizofrenie şi consilierea în aceastӑ boalӑ. 

În prezent, singurul factor de risc cunoscut pentru dezvoltarea schizofreniei este 

istoricul familial pozitiv pentru această tulburare (Austin & Peay, 2006). Riscurile pentru 

tulburările etiologice asociate (ex. tulburarea schizoafectivă), de asemenea par să apară în 

familiile unde un individ are schizofrenie (Nicolson et al., 2003; Laursen et al., 2005). Un 

review recent al literaturii (Austen & Peay, 2006) a arătat că rudele de gradul I ale indivizilor 

cu schizofrenie prezintă riscuri crescute de dezvoltare a schizofreniei, si au de asemenea un 

risc crescut pentru alte tulburări mentale precum tulburările schizoafective (Laursen et al., 

2005) și depresie majoră (Kendler & Gardner, 1997). Având în vedere riscurile asociate cu 

faptul că există membrii ai unei familii afectați, o serie de publicații au discutat potențialul 

consilierii genetice pentru schizofrenie și alte afecţiuni asociate precum tulburarea 

schizoafectivă și, mai recent, tulburarea bipolară (Harper, 1998; Vogel & Motulsky, 1997; 

Hodgkinson et al., 2001).  
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Consiliere genetică pentru tulburări mentale 

 

 Tulburările psihiatrice nu respectă de regulă modelul de transmitere Mendelian, ci 

rezultă din contribuția factorilor de vulnerabilitate genetici și a celor de mediu. Pentru 

tulburări mentale severe precum schizofrenia și tulburarea bipolară nu sunt disponibile teste 

genetice clinice. Spectrul total al variantelor genetice care conferă susceptibilitate este 

necunoscut iar estimările probabilității recurenței bolii sunt mai degrabă sub formă de interval 

decât de cifră absolută (Hippman et al., 2013). Cu toate acestea, chiar dacă testarea genetică 

ar trebui întotdeauna acompaniată de consiliere genetică, lipsa testării genetice nu ar trebui să 

excludă oferirea de consiliere genetică pentru tulburări mentale (Austin & Honer, 2007). 

Consilierea genetică pentru tulburările psihiatrice a avansat în mare măsură împreună 

cu evoluția geneticii psihiatrice (Hall, 1996; Finn & Smoller, 2006) şi este o disciplină relativ 

nouă, drept urmare studiile de evaluare a procesului și a celor mai bune practici sunt limitate 

(Finn & Smoller, 2006). Tulburările mentale sunt complexe (Faraone et al. 1999), variabile 

din punct de vedere fenotipic şi dificil de diagnosticat (Muhle et al. 2004), generează un 

sentiment de stigmatizare (Austin & Honer, 2005), nu au asociat un risc clar al  recurenței 

(Folstein & Rosen-Sheidley, 2001) și implică o terminologie nefamiliară majorității 

consilierilor genetici (Peay et al., 2007). Scopurile consilierii genetice, care includ o bună 

înțelegere a afecţiunii, facilitarea unei percepții acurate a riscului, și facilitarea adaptării la o 

afecţiune/situaţie sunt de asemenea direct aplicabile şi tulburărilor psihiatrice. Consilierea 

genetică are de asemenea ca scop facilitarea unei percepții acurate a riscului, ceea ce pentru 

tulburările psihiatrice poate fi efectuată prin individualizarea riscurilor de recurență empirice .  

 

Analiza literaturii de specialitate 

 

S-a efectuat o căutare electronică exhaustivă a literaturii de specialitate publicate până în 

1.12.2014. Studiile incluse în meta-analiză au fost identificate printr-o căutare în baza de date 

MEDLINE. Pentru a se realiza această căutare s-au folosite următoarele cuvinte-cheie: 

a) consiliere genetică şi sănătate mentală (i.e. genetic counseling and mental health) 

b) consiliere genetică şi tulburări psihice (i.e. genetic counseling and mental disorders) 

c) consiliere genetică şi schizofrenie (i.e. genetic counseling and schizophrenia) 

d) consiliere genetică şi tulburări schizoafective (i.e. genetic counseling and 

schizoaffective disorders)  

e) consiliere genetică şi tulburare bipolară (i.e. genetic counseling and bipolar disorder) 

f) consiliere genetică şi tulburări din spectrul autistic (i.e. genetic counseling and autistic 

spectrum disorders) 

g) consiliere genetică şi depresie (i.e. genetic counseling and depression) 

h) consiliere genetică şi tulburare hiperactivitate/deficit de atenţie (i.e. genetic 

counseling and attention deficit and hyperactivity disorder) 

 

Criterii de includere /excludere în selectarea studiilor 

 

Căutarea iniţială a indicat un număr de 1975 articole. Criteriile iniţiale de includere au fost: 

• lucrări care analizează eficiența/ impactul consilierii genetice asupra bolilor psihice;  

• o şedinţă/intervenţie de consiliere clar definită; 

• o tulburare psihiatrică clar definită; 

• studii  cantitative;  

• date suficiente să permită calcularea mărimii efectului  

• studii publicate în limba engleză 
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Tabel. 1  

 

Studiu Participanţi  Vârstă Tulburare 
Statusul 

participantilor 
Măsurători Constructe Evaluare Şedinţă Profesionist 

Austin & 

Honer, 

2008 

13 M=61 

Schizofrenie 

Tulburare 

bipolara 

Tulburare 

schizo-afectiva 

Istoric familial 
Chestionar 

outcome 

cunostinte 

ingrijorare 

autoeficacitate 

T1=preGC 

T2=1wFU          

T3 7wFU 

1 (1.5h) GC 

Inglis et 

al., 2014 
75 M=45.9 

Depresie 

Anxietate 

Tulburare 

bipolara 

Schizofrenie 

Istoric familial 

Istoric personal 

Genetic 

Counselling 

Outcome Scale 

& Illness 

Management 

Self Efficacy 

Scale 

empowerment 

autoeficacitate 

T1=pre GC 

T2=4w FU 
1 (1h) GC 

Costain et 

al., 2014 

(a) 

25   

Schizofrenie 

Tulburare 

schizo-afectiva 

Istoric personal 

Chestionar 

outcome 

Internalized 

stigma 

risc perceput 

ingrijorare 

cunostinte 

satisfactie 

T1=preGC 

T2=1wFU 

T3=7wFU 

1 (1h) NonGC 

Costain et 

al., 2014 

(b) 

52   

Schizofrenie 

Tulburare 

schizo-afectiva 

Istoric personal 

Chestionar 

outcome 

Internalized 

stigma 

risc perceput 

ingrijorare 

cunostinte 

satisfactie 

T1=preGC 

T2=1wFU 

T3=7wFU 

1 (1h) NonGC 



7 

 

Pe baza criteriilor menţionate mai sus au fost identificate 4 studii pentru a fi incluse în 

meta-analiză. Tabelul 1 prezintă un sumar al acestor studii precum şi caracteristicile lor 

specifice, inclusiv mărimea eşantionului, tipul de tulburare, rezultatele măsurătorilor şi 

procedura de evaluare.  

 

Proceduri de codare a studiilor 

 

Studiile au fost codate să identifice: mărimea eşantionului; diagnosticul; statusul  

participanţilor; numărul de şedinţe; rezultate. Codarea s-a făcut independent de către doi 

specialişti, iar rata de acord între ei a fost de  100%.  

 

Analiza statistică 

 

În analiza statistică s-au inclus parametrii mărimii efectului, mediile pre- şi post-, 

abaterile standard pre- şi post- pentru toate variabilele precum şi mărimea eşantionului din 

toate aceste studii. Coeficientul d al lui Cohen (Cohen, 1988) s-a folosit pentru a măsura 

mărimea efectului. Când datele nu au fost prezentate în acest format, au fost transformate în 

coficientul d pentru a putea calcula mărimea efectului. Pentru a interpreta valoarea 

coeficientului d am folosit definiţiile lui Cohen (1992) conform cărora o mărime a efectului 

de 0.20 indică un efect mic, 0.50 un efect mediu, respectiv 0.80 un efect mare. In calcularea 

mărimii efectului, s-a utilizat principiul intent to treat pentru a determina mărimea 

eşantionului.   

 

 

Rezultate 

 

 Cele patru studii incluse în meta-analiză sunt prezentate în Tabelul 1, cu mențiunea 

procedurilor de codare de care s-a ținut cont. 

 Cele patru studii incluse în metaanaliză investighează eficiența consilierii genetice în 

cazul tulburărilor mentale severe. Eficiența este evaluată în termeni de (1) cunoștințe, (2) 

îngrijorare, (3) autoeficacitate, (4) empowerment, (5) risc perceput, (6) stigma și (7) depresie. 

Lista constructelor așa cum sunt ele investigate în fiecare dintre studiile incluse în 

metaanaliză este prezentată în Tabelul 2.  

 Analiza mărimii efectului pentru fiecare dintre aceste constructe a indicat efecte 

semnificative în post-test față de pre-test pentru fiecare studiu respectiv pentru fiecare 

construct în parte. De asemenea, datele au indicat o mărime globală a efectului medie, ceea ce 

indică fapotul că intervențiile de tip consiliere genetică pentru tulburări mentale severe sunt 

eficiente în termeni de distres emoțional resimțit (îngrijorare, depresie) și cognițiile asociate 

cu adaptarea la boală (cunoștinșe despre boală, autoeficacitate, stigmă și încredere în propriile 

forțe).  
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Tabel 2. 

Studiu Participanţi  Tulburare Status Profesionist Măsurători Constructe Evaluare 

Austin & Honer, 

2008 
13 

Schizofrenie 

Tulburare bipolara 

Tulburare schizo-

afectiva 

Family 

history 
GC Chestionar outcome 

cunostinte 

ingrijorare 

autoeficacitate 

T1=preGC 

T2=1wFU          

T3 7wFU 

Inglis et al., 2014 45 

Depresie Anxietate 

Tulburare bipolara 

Schizofrenie 

Personal 

history   
GC 

Genetic 

Counselling 

Outcome Scale & 

Illness 

Management Self 

Efficacy Scale 

empowerment  
T1=pre GC 

T2=4w FU 

Inglis et al., 2014 20 

Depresie Anxietate 

Tulburare bipolara 

Schizofrenie 

Family 

history 
GC 

Genetic 

Counselling 

Outcome Scale & 

Illness 

Management Self 

Efficacy Scale 

empowerment  
T1=pre GC 

T2=4w FU 

Inglis et al., 2014 45 

Depresie Anxietate 

Tulburare bipolara 

Schizofrenie 

Personal 

history   
GC 

Genetic 

Counselling 

Outcome Scale & 

Illness 

Management Self 

Efficacy Scale 

self efficacy 
T1=pre GC 

T2=4w FU 

Costain et al., 

2014 (a) 

25 

Schizofrenie 

Tulburare schizo-

afectiva 

Personal 

history   
NonGC 

Chestionar outcome 

Internalized stigma 
risc perceput 

T1=preGC 

T2=1wFU 

T3=7wFU 
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Costain et al., 

2014 (a) 

25 

Schizofrenie 

Tulburare schizo-

afectiva 

Personal 

history   
NonGC 

Chestionar outcome 

Internalized stigma 
ingrijorare 

T1=preGC 

T2=1wFU 

T3=7wFU 

Costain et al., 

2014 (a) 

25 

Schizofrenie 

Tulburare schizo-

afectiva 

Personal 

history   
NonGC 

Chestionar outcome 

Internalized stigma 
cunostinte 

T1=preGC 

T2=1wFU 

T3=7wFU 

Costain et al., 

2014 (a) 

25 

Schizofrenie 

Tulburare schizo-

afectiva 

Personal 

history   
NonGC 

Chestionar outcome 

Internalized stigma 
 stigma 

T1=preGC 

T2=1wFU 

T3=7wFU 

Costain et al., 

2014 (b) 

52 

Schizofrenie 

Tulburare schizo-

afectiva 

Family 

history 
NonGC 

Chestionar outcome 

Internalized stigma 
risc perceput 

T1=preGC 

T2=1wFU 

T3=7wFU 

Costain et al., 

2014 (b) 

52 

Schizofrenie 

Tulburare schizo-

afectiva 

Family 

history 
NonGC 

Chestionar outcome 

Internalized stigma 
ingrijorare 

T1=preGC 

T2=1wFU 

T3=7wFU 

Costain et al., 

2014 (b) 

52 

Schizofrenie 

Tulburare schizo-

afectiva 

Family 

history 
NonGC 

Chestionar outcome 

Internalized stigma 
cunostinte 

T1=preGC 

T2=1wFU 

T3=7wFU 

Costain et al., 

2014 (b) 

52 

Schizofrenie 

Tulburare schizo-

afectiva 

Family 

history 
NonGC 

Chestionar outcome 

Internalized stigma 
 stigma 

T1=preGC 

T2=1wFU 

T3=7wFU 

Costain et al., 

2014 (b) 

52 

Schizofrenie 

Tulburare schizo-

afectiva 

Family 

history 
NonGC 

Chestionar outcome 

Internalized stigma 
depression 

T1=preGC 

T2=1wFU 

T3=7wFU 
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OBIECTIV 2: Analiză completă a produselor şi serviciilor de consiliere genetică pentru 

tulburări mentale severe la nivel international 

GRAD DE REALIZARE: REALIZAT 

LIVRABIL: Raport privind produsele și serviciile disponibile în domeniul pubic și 

privat 

 

 

Pacienţii cu un istoric personal sau familial de boli psihiatrice caută asistenţă 

profesională in legatura cu riscurile proprii de recurență, ale copiilor, sau ale altor rude. Unul 

din “blocajele” majore în acest domeniu este lipsa accesului la servicii şi tehnologii de 

consiliere genetică menite să asiste indivizii cu tulburări mentale severe; în plus, competenţa 

profesioniştilor este o altă dificultate care însă poate fi depăşită. Cercetările anterioare au 

demonstrat în repetate rânduri că indivizii cu boli mentale în general și tulburări mentale 

severe în particular, precum și familiile lor sunt interesați să cunoască etiologia bolii lor și 

riscul ca alți membrii ai familiei să fie afectați (DeLisi & Bertisch, 2006; Lyus, 2007; 

Monaco et al. 2010). Oportunitățile pentru membrii familiei să își discute experiențele și 

îngrijorările cu privire la bolile mentale nu sunt însă foarte frecvente. Consilierii genetici pot 

să creeze un context excelent pentru a discuta riscurile pentru copii, sprijinul disponibil și 

consecințele existente. Într-o ședință de consiliere genetică se pot discuta și probleme precum 

planningul familial și oferirea de sprijin pentru luarea de decizii din punct de vedere 

reproductiv (Cannon et al., 2002).   

Una din activitățile realizate în această primă etapă a constat în realizarea unei analize 

complete a produselor şi serviciilor de consiliere genetică pentru tulburările mentale care sunt 

în acest moment disponibile atât în sectorul public cât și în cel privat. Acest lucru ne va 

permite să putem concepe produse şi servicii pe linia și în continuarea celor deja existente.  

 

Centre de consiliere genetică pentru tulburări mentale  

  

Bazele de date internaționale (ex. The National Society of Genetic Counselors) pun la 

dispoziție în plus față de numele și afilierile consilierilor genetici certificați inclusiv 

competențele pe care aceștia le au și serviciile pe care le oferă. Astfel, au fost identificați 8 

consilieri genetici care oferă servicii în domeniul tulburărilor mentale; 7 dintre aceștia 

lucrează în domeniul public și 1 în domeniul privat. În serviciile publice de sănătate 

consilierea genetică pentru tulburări mentale este gratuită în vreme ce în privat ședințele sunt 

oferite contra cost (ex. 100$/ședință). 

 

 Nume Afiliere Centru 

1 Jehannine C. Austin University of British Columbia 

Vancouver, Canada 

public 

2 Angela Inglis University of British Columbia 

Vancouver, Canada 

public 

3 Diane Bierke-Nelson 

 

Duluth Clinic, Duluth, USA public 

4 Weiyi Mu  Johns Hopkins University 

Baltimore, USA 

public 

5 Christina Palmer UCLA Semel Institute 

Los Angeles, USA 

public 

6 Beth Rosen-Sheidley Boston Children's Hospital 

Boston, USA 

public 
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7 Carmela Thompson, 

LCGC 

Genetic Discovery SF 

San Francisco, USA 

privat 

8 Ian Wallace, MS, 

CGC  

Pullman Regional Hospital, 

Pullman, USA 

public 

 

Deși aceste servicii au un potențial major, deocamdată există un număr limitat de 

centre și profesioniști care să ofere consiliere genetică pentru tulburări mentale. În prezent 

există un singur centru la nivel international care s-a specializat în consiliere genetică 

psihiatrică. Centrul se află în Vancouver (Canada) și oferă servicii de consiliere genetică 

indivizilor diagnosticați cu tulburări genetice și familiilor lor. În cadrul clinicii pacienții sunt 

ajutați să înțeleagă care sunt cauzele tulburării cu care au fost diagnosticați, primesc 

informații despre riscurile copiilor lor sau riscurile altor membrii ai familiei să dezvolte 

aceeași tulburare și sunt susținuți în procesul de adaptare la implicațiile pe care tulburarea 

mentală le are în viața lor. Consilierea genetică se face față în față, telefonic sau prin video-

conferință. Ședințele de consiliere genetică durează aproximativ o oră și sunt programate din 

timp. Înainte de programare consilierul genetic ia legătura telefonic cu pacientul pentru a 

discuta istoricul familial și pentru a anticipa întrebările pe care acesta le are iar la o lună după 

ședința de consiliere genetică pacientul este sunat din nou. După ședința de consiliere 

genetică pacienții primesc o scrisoare cu toate informațiile discutate în cadrul ședinței. Centru 

are deja o experiență vastă cu aceste servicii și a început recent să fie implicat în prgrame de 

formare și cercetare în acest domeniu. Directorul centrului, Dr. Jehannine Austen este 

consultant în cadrul acestui proiect de cercetare și este implicată în dezvoltarea și 

implementarea serviciilor de consiliere genetică și la noi în țară. 

 Clinica de consiliere genetică pentru tulburări mentale din British Columbia (BC) se 

adresează persoanelor care au un istoric personal sau familial de tulburări mentale. Consilierii 

din cadrul acestui centru întâlnesc (1) pacienți diagnosticați cu tulburări mentale (de exemplu, 

schizofrenie, tulburare schizo-afectivă, tulburare bipolară, despresie, etc) sau (2) membri unei 

familii în care cineva a fost diagnosticat cu o astfel de tulburare cu  scopul de a clarifica și 

discuta informații referitoare la boală (istoricul bolii personale, istoricul bolii în familie, 

riscuri pentru el sau alți membri ai familiei etc). 

 Consilierii genetici colectează în primă instanță informații privind istoricul familial 

(ori de câte ori este posibil prin telefon, înainte de ședința de consiliere genetică programată); 

ședința de consiliere genetică propriu zisă are loc de regulă față în față dar uneori, în funcție 

de domiciliul pacienților, se poate face și telefonic sau prin videoconferință. Toți clienții sunt 

contactați telefonic la o lună după programare pentru a discuta eventualele întrebări pe care 

încă le mai au și pentru a le oferi posibilitatea de a stabili încă o programare, daca este cazul.  

 Clinica de consiliere genetică are o orientare scientist-practitionner, în sensul că are o 

abordare centrată pe client și totodată fundamentată științific. Astfel, consilierea genetică este 

abordată ca un proces hibrid, în egală măsură educativ, suportiv și științific.  

La începutul programării și la o lună după programare, clienții/pacienții completează o 

serie de instrumente de evaluare clinică pentru a evalua starea curentă a clientului. Concret, 

toți clienții completează un chestionar pentru evaluarea istoricului familial respectiv Genetic 

Counseling Outcome Questionnaire. Evaluarea poate presupune utilizarea și unor scale 

precum  Illness Perception Questionnaire, Self Management Effiacy Scale precum și Genetic 

Counselling Satisfaction Questionnaire. În plus, la începutul ședinței (sau telefonic, înainte de 

programare), toți clienții sunt întrebați despre principalele lor motive pentru care au solicitat 

consiliere genetică.  

 Concluziile formulate în urma etapei de evaluare furnizează informații relevante 

privind explicațiile pe care pacienții/clienții le au privind cauza bolii pe care ei sau membrii 
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familiei lor o au (consilierii genetici cu experitiză în acest domeniu au competențele necesare 

confirmării unui diagnostic). Pornind de la înțelegerea pe care au au pacienții privind o 

tulburare mentală, consilierii genetici le pun la  dispoziție informații științifice cu privire la: 

(i) factorii genetici sau de mediu despre care știm că se asociază cu tulburarea mentalăp 

respectivă; (ii) strategii care pot fi utile în protejarea sănătății lor mentale (de exemplu, somn, 

exerciții fizice, nutriție), și (iii) informații cu privire la riscul pentru alți membri ai familiei 

(de exemplu, potențiali copii) de a dezvolta tulburarea indicată.  

Deși o serie de cercetări recente ridică problema utilității clinice a testării microarray 

pentru pacienții care au un istoric personal de schizofrenie, în prezent acestea nu recomandate 

clinic. Testarea genetică pentru tulburarile mentale nu este în prezent inclusă în protocoalele 

consilierii genetice.   

În funcţie de natura problemelor şi obiectivele stabilite, consilierea genetică se poate 

extinde pe parcursul mai multor şedinţe. Uneori este suficientă o singură şedinţă de consiliere 

genetică pentru a clarifica întrebările pe care cineva le are, alteori sunt necesare două sau trei 

şedinţe; de multe ori se întâmplă ca cineva să revină la consiliere genetică după câteva luni 

(ex. după ce a avut timp să cântărească mai bine opţiunile pe care le are) sau după câţiva ani 

(ex. când vrea să implice în consiliere un nou membru al familiei sau când deciziile nu mai 

pot fi amânate). 

 

Protocoale de intervenție în consiliere genetică pentru tulburări mentale 

 

 Indiferent de motivul pentru care cineva solicită ajutorul unui specialist, consilierea 

genetică presupune în marea majoritate a cazurilor câteva etape (Moldovan, 2014): 

 

1. Evaluare. Un prim pas important este discutarea istoricului personal, familial 

şi medical. Istoricul familial se notează de regulă sub forma unui pedigree sau 

arbore genealogic pentru a clarifica relaţiile între diverse persoane şi pentru a 

rezuma informaţii ce ţin de etnie, infertilitate sau diverse afecţiuni care apar la 

alţi membri ai familiei. Evaluarea istoricului familial precum şi stabilirea sau 

confirmarea unui diagnostic sunt esenţiale pentru evaluarea riscului 

ocurenţei/recurenţei unei afecţiuni. Clarificarea motivaţiei şi a expectanţelor 

pacienţilor pot fi de asemenea foarte importante în procesul de consiliere 

genetică. Evaluarea modului în care pacienţii sau membrii familiei lor înţeleg 

cauza bolii, evaluarea modului în care se adaptează emoţional, 

comportamental sau social la boală reprezintă un demers continuu care are loc 

pe toată durata procesului de consiliere genetică. 

2. Conceptualizare. După ce diagnosticul şi riscul au fost clarificate, este 

important ca pacientul sau familia să înţeleagă care sunt implicaţiile pentru 

persoana afectată sau membrii familiei acesteia. Acest lucru presupune 

descrierea afecţiunii, a cauzei sau mecanismului care este responsabil de 

simptome, variablitatea tabloului clinic, modul în care se transmite, riscul 

pentru alţi membri ai familiei, evoluţia naturală, opţiunile de tratament, 

strategiile de prevenţie, etc.  

3. Intervenţie. Aflarea unui diagnostic, a riscului de a dezvolta sau de a 

transmite o afecţiune genetică pot fi evenimente stresante. Consilierea genetică 

presupune o serie de strategii de consiliere psihologică menite să asiste 

pacienţii în a se adapta la astfel de veşti, a lua decizii informate privind 

strategiile de prevenţie sau tratament pe care vor să le urmeze, familia pe care 

doresc să o planifice sau stilul de viaţă pe care doresc să îl adopte.  
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Consilierea genetică pentru tulburările mentale vizează următoarele obiective: 

 

1. Îmbunătățirea cunoștintelor despre tulburările mentale (i.e. cauze, simptome, 

evolutie, management) 

2. Clarificarea / Înțelegerea riscului empiric obiectiv (i.e. pentru alți membri ai 

familiei) 

3. Reducerea anxietății legate de recurență/complicații 

4. Reducerea sentimentelor de stigmă și vinovație 

5. Creșterea emoțiilor pozitive 

 

Procesul de consiliere genetică include următoarele elemente: 

 

1. Adunarea informațiilor despre istoricul medical al pacientului, înregistarea și 

colectarea rapoartelor medicale despre debutul bolii, internări, comorbidități, 

cu scopul de a contura o imagine de ansamblu cât mai acurată asupra 

pacientului în contextul bolii sale. Tot aici sunt adunate informații referitoare 

la istoricul bolii în familia respectivă, iar în masura în care este posibil se vor 

cere informații pornind de la proband și se merge în spate trei generații. 

2. Educarea și informarea pacientului cu privire la felul în care se moștetenește 

tulburarea mentală în discuție, în ce măsură există posibilități de prevenire a 

acestei boli sau de ameliorare a simptomelor deja existente. 

3. Managementul bolii/al distresului produs de boală - consiliere pentru ca 

pacientul să poată lua decizii informate, consiliere în vederea unei adaptări cât 

mai eficiente la boală prin furnizarea de informații care sporesc nivelul de 

înțelegere a cauzelor bolii, precum și reducerea nivelului de distres.  

4. Facilitarea înțelegerii riscului pentru schizofrenie, în mod cât mai acurat, dar și 

explicarea limitărilor din domeniul geneticii medicale actuale în confirmarea 

genelor asociate cu o serie de tulburări mentale severe (așa cum este, spre 

exemplu, schizofrenia); explicarea, pe baza a ceea ce se cunoaște până în 

prezent, a contribuției mai multor factori atât genetici, cât și de mediu la 

apariția schizofreniei (caracterul multifactorial al bolii). 

5. Facilitarea unei percepții cât mai acurate a riscului apariției bolii la alți 

membri din familie (dacă este cazul), calcularea unui risc personal pe baza 

riscului de incidență a schizofreniei în studiile empirice. 

6. Consilierul genetic oferă informații genetice complexe, dar într-o manieră 

accesibilă pacientului, folosind un limbaj de interfață. 

7. Consilierul genetic răspunde problemelor de natură psihosocială care pot fi 

ridicate de către pacient în momentul în care acesta află informații noi despre 

boala sa, și/sau anterior aflării acestor informații. 
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OBIECTIV 3: Diseminarea rezultatelor științifice 

GRAD DE REALIZARE: REALIZAT 

LIVRABIL: participare la conferințe și construire site 

► site: http://www. http://mentalica.granturi.ubbcluj.ro/ 

► Moldovan, R. (2014). Consiliere genetica pentru tulburari genetice cu risc 

suicidar crescut, A VI-a Conferinta Nationala a Aliantei Romane de Preventie a 

Suicidului, 10-11 Septembrie, Cluj Napoca, Romania 

► Moldovan, R. (2014). Genetic Counelling in Romania – on overview, 

European Huntington’s Disease Network, 19-21 Septembrie, Barcelona, Spania 

 

În această primă etapă, cea mai importantă activitate de diseminare a fost construirea 

site-ului proiectului (http://www. http://mentalica.granturi.ubbcluj.ro/), care cuprinde 

informaţii generale despre proiect, despre echipa de implementare, urmând a fi adăugate 

rezultate ştiinţifice şi noutăţi, pe măsură ce acestea apar. Această activitate de diseminare a 

fost completată de participarea la două conferințe (una națională și una internațională) cu 

scopul de a disemina rezultatele obținute până în acest moment. 

 

CONCLUZII  

 

Impactul potențial al consilierii genetice pentru tulburările mentale este major 

deoarece există un interes considerabil pentru aplicaţiile pe care consilierea genetică le poate 

avea în tulburările psihiatrice (Austen & Honer, 2007). Cu cât se desoperă mai multe 

informații despre etiologia genetică a bolilor mentale, cu atât mai mult va crește în următorii 

ani utilizarea serviciilor de consiliere genetică de către familiile afectate (Austin & Honer, 

2005; DeLisi & Bertisch, 2006; Lyus, 2007). Este de aşteptat ca serviciile de consiliere 

genetică pentru tulburări mentale să se extindă semnificativ şi să contribuie la îmbunătăţirea 

serviciilor pentru pacienţi prin informarea acestora privind tulburarea pe care o au, impactul 

geneticii şi al factorilor de mediu, clarificarea neînțelegerilor, facilitarea procesului de luare 

de decizii informate, riscul pentru copii şi suportul disponibil (Hill & Sahhar, 2006). 

La nivel internaţional serviciile de consiliere genetică s-au dezvoltat exponenţial în 

ultimii ani şi sunt disponibile pe o scară largă. De altfel, cu cât se descoperă mai multe 

informații despre mecanismele genetice implicate în apariţia diverselor afecţiuni, cu atât mai 

mult va crește utilizarea serviciilor de consiliere genetică. Este de aşteptat ca în următorii ani 

dezvoltarea consilierii genetice să se extindă semnificativ şi în România şi să contribuie la 

îmbunătăţirea serviciilor disponibile prin creşterea accesului la informaţii despre afecţiunile 

genetice respectiv privind impactul geneticii şi al factorilor de mediu asupra diverselor 

tulburări, facilitarea procesului de luare de decizii informate şi facilitarea suportului pentru 

pacienţi şi familiile acestora. 

 

 

1.12.2014 

Director de proiect 

Lector univ. dr. Ramona Moldovan 

 
 

http://mentalica.granturi.ubbcluj.ro/
http://mentalica.granturi.ubbcluj.ro/
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