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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 inovative 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). 

 

Rezumatul etapei 

 

Persoanele diagnosticate cu tulburări mentale severe (ex. schizofrenie, tulburare bipolară sau 

tulburare schizoafectivă) au adesea o înțelegere precară a cauzelor, a evoluţiei și implicațiilor 

bolii. Cel mai frecvent, ei sunt foarte îngrijorați de modul în care boala le afectează familia 

sau de riscul ca fiecare copil pe care îl vor avea să dezvolte aceeași boală. Adesea, datorită 

acestei temeri, indivizii afectați aleg să nu aibă copii.  

 

Acest pachet de lucru a fost destinat dezvoltării și evaluării platformei care poate asista 

indivizii diagnosticați cu tulburări mentale severe și familiile acestora în gestionarea 

îngrijorărilor, miturilor, riscurilor recurenței și strategii de tratamente și prevenție disponibile. 

Trei tipuri de activități au fost centrale în această etapă: (1) dezvoltarea platformei, (2) 

studiu pilot și (3) demararea studiului clinic controlat.  

 

Obiectivele etapei 

 

Acest pachet de lucru a fost destinat dezvoltării și evaluării platformei care poate asista 

indivizii diagnosticați cu tulburări mentale severe și familiile acestora în gestionarea 

îngrijorărilor, miturilor, riscurilor recurenței și strategii de tratamente și prevenție disponibile.  
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OBIECTIV 1: DEZVOLTAREA PROTOTIPULUI PLATFORMEI 

GRAD DE REALIZARE: REALIZAT 

LIVRABILE:  

► Prototipul platformei (disponibil la adresa proiectului) 

 

Crearea unui serviciu inovativ cuplat la o tehnologie inovativă necesită coroborarea 

eforturilor respectiv expertiza unui număr de specialiști cu diverse roluri în furnizarea de 

servicii de sănătate pentru tulburările mentale (ex. psihiatri, psihologi, consilieri genetici, 

geneticieni clinicieni, asistenți sociali) dar şi specialişti cu expertiză în tehnologia infromaticii 

şi comunicării (ex. programatori). 

 

MENTALICA este o platformă interdisciplinară care are ca principal obiectiv asistarea 

indivizilor diagnosticați cu tulburări mentale severe și familiile acestora. Acest pachet de 

lucru a fost destinat dezvoltării și evaluării platformei care poate asista indivizii diagnosticați 

cu tulburări mentale severe și familiile acestora în gestionarea emoțiilor negative, riscurilor 

recurenței și strategii de tratamente și prevenție disponibile.  

 

Dezvoltarea prototipului platformei a presupus mai multe activități: 

 

(1) Stabilirea specificațiilor platformei - Această sarcină a avut ca scop principal 

selectarea tehnologiilor celor mai adecvate pentru componentele platformei precum și 

cele mai potrivite structuri pentru produsul finit.  

(2) Dezvoltarea componentelor platformei - Această sarcină a vizat elaborarea 

instrumentelor pentru istoricul familial, fișele cu factorii de risc, cataloage cu studii 

de caz, ghiduri practice pentru pacienți, familii și clinicieni.  

(3) Dezvoltarea programului software pentru platformă - Pe baza recomandărilor 

clinice, a specificațiilor tehnologice și cerințelor utilizatorului, s-a dezvoltat o primă 

versiune a software-ului 

(4) Integrarea componentelor platformei într-un prototip - Prototipul a fost fi obținut 

prin integrarea tuturor componentelor dezvoltate anterior. Aceasta este prima versiune 

a platformei.  

 

 



4 

 

MENTALICA include mai multe module:  

(1) Instrumente pentru istoricul familial  

(2) Fișe pentru evaluarea riscului & Fişe pentru evaluarea factorilor de risc  

(3) Catalog cu studiu de caz  

(4) Ghid practic pentru pacienți (Cum să trăiești cu schizofrenie, Cum să trăiești cu 

tulburare bipolară, Cum să trăiești cu tulburare schizoafectivă)  

(5) Ghid practic pentru familii (Ce trebuie să știți despre schizofrenie, Ce trebuie să știți 

despre tulburarea bipolară, Ce trebuie să știți despretulburarea schizoafectivă)  

(6) Ghiduri / Protocoale pentru clinicieni 

 

MENTALICA are la bază pe ghidurile emise de către cele mai proeminente organizații 

științifice din lume, precum Institutul Național de Sănătate și Excelență Clinică (NICE) 

sau Institutul Național de Sănătate (NIH) și baze de date precum PubMed. 

 

OBIECTIV 2: STUDIU PILOT 

GRAD DE REALIZARE: REALIZAT 

LIVRABIL:  

► Raport privind protocolul de intervenție în consiliere genetică pentru 

tulburări mentale 

 

Unul dintre obiectivele proiectului este să oferim servicii de consiliere genetică 

indivizilor diagnosticaţi cu tulburări mentale și familiilor lor. Consilierea genetică nu este 

un serviciu tradițional în România, prin urmare, oferirea de servicii de consiliere genetică 

familiilor confruntate cu tulburări mentale este un serviciu inovativ în țara noastră.  

 

Ședințele de consiliere genetică pun accentul pe activități precum ajutarea pacienților să 

înțeleagă mecanismele genetice implicate în schizofrenie, tulburare bipolară și tulburare 

schizoafectivă; clarificarea rolului tratamentului luând în calcul medicamentele și efectele 

adverse; asigurarea educației pentru pacienţi, și dacă este posibil familiile acestora, în aşa fel 

încât să poată învăța cum să dezvolte abilități de adaptare și să facă față bolii; evaluarea 

riscului pentru alți membri din familie; identificarea comorbidităților care ar putea fi tratate 

(ex. abuzul de substanțe); oferirea de sprijin familiilor în procesul de a face față unei tulburări 

mentale care afectează un membru al familiei; discutarea impactului factorilor de stres și de 
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mediu în tulburările mentale; discutarea stigmei asociate cu tulburările mentale și cum se 

poate adapta cineva la o astfel de situație; strategii de reintegrare în comunitate și la locul de 

muncă sau la școală.  

 

Una din principalele activități ale acestei etape a fost derularea unui studiu pilot în cadrul 

căruia să explorăm protocolul de consiliere genetică respectiv prototipul platformei. Au fost 

colectate date privind uzabilitatea, interfața și gradul de acceptare a platformei de la pacienți 

diagnosticați cu schizofrenie, tulburare schizoafectivă și tulburare bipolară. Opiniile 

pacienților despre sistem au fost adunate și analizate folosind metode calitative.  

 

Studiul pilot a urmărit definitivarea procedurilor de lucru, stabilirea respectiv 

adaptarea scalelor de măsurare, identificarea și îmbunătățirea aspectelor legate de 

organizare. Procedura de lucru a constat în evaluarea psihologică și implementarea 

intervenției de consiliere genetică la un număr de 5 pacienți internați la Clinica de Psihiatrie, 

Cluj-Napoca.  

 

Pentru evaluare s-au folosit cinci scale, dintre care o scală pentru evaluarea evenimentelor 

traumatice din copilărie (SETC), o scală pentru evaluarea suportului social (SMSSP), o 

scală pentru evaluarea afectivității pozitive și negative (PANAS-X), o scală pentru 

evaluarea simptomelor psihiatrice curente (BPRS) și o scală pentru evaluarea efectelor 

consilierii genetice (GCOS-24). 

 

Intervenția a constat mai întâi în înregistrarea (sub formă de arbore familial) și discutarea 

istoricului familial medical, discutarea aspectelor legate de diagnostic cu accent pe 

clarificarea semnificației diagnoscticului, impactul acestuia asupra vieții individului și a 

familiei, implicațiile genetice identificate în urma istoricului familial, cauze și metode de 

prevenție pentru apariția simptomelor. 

 

Diagnosticul pacienților a inclus atât pacienți cu diagnosticați cu schizofrenie, tulburare 

schizoafectivă și tulburare bipolară. Vârsta medie participanților a fost m=38,4, SD=9,7, 

grupul fiind format din 4 femei și un bărbat. Patru pacienți au raporat educație până la maxim 

nivelul liceului, un pacient având la nivelul de educație studii superioare. 
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Din punct de vedere cantitativ, s-a observat o ameliorare în ceea ce privește percepția 

suportului social (SMSSP), în urma ședinței de consiliere genetică, pentru 3 dintre 

participanți. De asemenea, în ceea ce privește afectivitatea pacienților, afectivitatea pozitivă 

și negativă s-a ameliorat pentru 3 pacienți.  

 

Din punct de vedere calitativ, pentru realizarea evaluării și a intervenției a fost nevoie de 

aproximativ o oră și 30 de minute astfel: 15-20 min pentru evaluarea pre-intervenție, 15-20 

min pentru înregistrarea istoricului familial, 30 min pentru discutarea aspectelor legate de 

diagnostic și implicațiile acestuia, 15-20 min pentru evaluarea post-intervenție. Pentru 

desfășurarea în bune condiții a acestui proces a fost nevoie de folosirea unui spațiu restrâns 

care să faciliteze deschiderea pacientului față de evaluare și intervenție. În urma discuției toți 

pacienții au declarat că înțeleg mai bine semnificația diagnosticului și implicațiile pe care 

factorul genetic identificat din istoricul familial îl poate avea asupra apariției bolii și au 

raportat un grad crescut al satisfacției față de intervenție.Anexăm raportului prezent un studiu 

de caz care prezintă în detaliu structura și conținutulul unei ședințe de consiliere genetică. 

 

OBIECTIV 3: DEMARAREA STUDIULUI CLINIC CONTROLAT 

GRAD DE REALIZARE: REALIZAT 

LIVRABIL:  

► Ghiduri clinice 

► Raport privind studiul clinic controlat 

 

Această etapă a vizat proiectarea și demararea studiului clinic controlat care urmează să 

investigheze eficiența intervenției.  

• Scopul principal al acestui studiu este evaluarea măsurii în care consilierea genetică 

pentru tulburările mentale poate (1) îmbunătăți înțelegerea cauzelor bolii mentale cu 

care au fost diagnosticați; (2) facilita o percepere mai acurată a riscului pentru ca alți 

membri ai familiei să dezvolte acea boală; (3) crește controlul perceput asupra bolii; 

(4) reduce distresul emoțional; (5) reduce impactul stigmatizării. 

• Designul studiului: acesta este un studiu clinic controlat care are ca scop investigarea 

eficienței intervenției.   
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• Ședințele de consiliere genetică sunt destinate adulților care îndeplinesc următorele 

criterii: să aibă cel puțin 18 ani, să aibă diagnosticul de schizofrenie, tulburare 

schizoafectivă sau tulburare bipolară. 

• Toți pacienții înrolaţi beneficiază de o ședință de consiliere genetică. Aceste ședințe 

vor fi adaptate în concordanță cu protocoalele anterior stabilite și vor avea loc după 

ședințele de psihiatrie (ex. după ce diagnosticul a fost stabilit).  

Consilierea genetică implică mai multe etape: (1) Evaluare. Printre primele 

aspecte abordate în ședința de consiliere genetică este istoricul personal și familial. 

Istoricul familial este cel mai adesea prezentat sub forma unui pedigree, pentru a 

înțelege mai bine relația dintre persoane și pentru a sumariza detaliile legate de 

etnicitate, fertilitate sau diferite boli, la unul sau multiplii membrii ai familiei. 

Explorarea și investigarea istoricului familial este esențial în evaluarea riscului de 

recurență/ocurență a unei tulburări. Un alt aspect care este luat în considerare în acestă 

etapă și mai apoi pe tot parcursul procesului, este modul în care pacienții și familia lor 

înțeleg cauzele bolii, cât și modul în care se adaptează din punct de vedere emoțional, 

comportamental și social. (2) Conceptualizarea. O dată ce diagnosticul este 

clarificat, este important pentru pacient și pentru familie să înțeleagă implicațiile 

specifice bolii pentru sine și pentru familie. Acest lucru poate fi obținut prin 

descrierea bolii, a cauzelor sau a mecanismelor care sunt responsabile pentru 

simptome, tiparul de moștenire, riscul pentru alți membri ai familiei, prognosticul, 

opțiunile de tratament, strategiile preventive etc. (3) Intervenția. Diagnosticarea sau 

constientizarea riscului de a dezvolta sau de a transmite o condiție genetică, poate fi 

un eveniment stresant. Consilierea genetică este eficientă în special prin modul de 

implementare a variate strategii psihologice, cu scop în ajutarea pacienților să se 

adapteze la vești neașteptate, să ia decizii informatet, legat de familia pe care doresc 

să o planifice sau stilul de viaţă pe care doresc să îl adopte. 

Ședințele de consiliere genetică sunt implementate de specialiști special formaţi în 

consiliere genetică pentru tulburări mentale și vor include următoarele componente:  

documentarea detaliată a istoricului familial, informații despre factorii care au 

contribuit la patogeneza tulburării mentale, informații despre riscul pe care îl au 

membrii familiei de a dezvolta afecțiuni similare, informații despre strategii de 

reducere a riscului de a dezvolta boala, sprijin emoțional pentru acomodarea și 

adaptarea la boală/riscul pentru boală respectiv gestionarea acestei vulnerabilități.  
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• Procedura: participanții sunt randomizați în unul dintre cele 2 grupuri: un grup va 

primi primi tratament standard (treatment as usual, TAU) și altul care va primi TAU + 

consiliere genetică (GC). Pacienții vor fi evaluați în termeni de reprezentarea bolii, 

percepţia riscului, distresul emoțional și percepţia stigmei, înainte și după intervenție. 

O evaluare ulterioară (follow up) va fi programată la două-trei luni după intervenţie. 

• Măsurători: principalele scale utilizate vizează evaluarea evenimentelor traumatice 

din copilărie (SETC), evaluarea suportului social (SMSSP), evaluarea afectivității 

pozitive și negative (PANAS-X), evaluarea simptomelor psihiatrice curente (BPRS) și 

evaluarea efectelor consilierii genetice (GCOS-24). 

 

OBIECTIV 4: Diseminarea rezultatelor științifice 

GRAD DE REALIZARE: REALIZAT 

LIVRABIL:  

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

► Moldovan, R. , Cozman, D., Popp, R., Pop, V., Pintea, P., Austin, J. (2015). 

The impact of genetic counselling for severe mental disorders: a meta-analysis, 

World congress of biological psychiatry, Athens, Greece 

► Moldovan, R. , Macavei, B., Cobeanu, C. (2015). Consiliere genetica pentru 

tulburari mentale severe, Ziua Nationala de Preventie a Suicidului, 6 Noiembrie 

2015, Cluj Napoca, Romania 

► McAllister M, Moldovan R, Paneque M, Skirton H. The need to develop an 

evidence base for genetic counselling in Europe. European Journal of Human 

Genetics; doi:10.1038/ejhg.2015.134 

► Ionescu, A., Moldovan., R. (2015). Genetic counselling for psychiatric 

disorders: a case study. Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary 

Journal, 2, 165-177 

► Moldovan, R., Pintea, S., Austin, J. (under review). The impact of genetic 

counselling for severe mental disorders: a meta-analysis, Psychiatric services  

► Moldovan, R., Pintea, S., Cobeanu, O. (under review). Professionals’ 

attitudes towards genetic counselling for psychiatric disorders, Journal of 

genetic counseling  

 



9 

 

În această etapă etapă activitățile de diseminare au fost concentrate pe diseminarea 

rezultatelor teoretice obținute până în acest moment precum și diseminarea serviciilor și 

produselor disponibile sau în curs de dezvoltare pe site-ului proiectului (http://www. 

http://mentalica.granturi.ubbcluj.ro/). Această activitate de diseminare a vizat participarea la 

două conferințe (una națională și una internațională) cu scopul de a disemina rezultatele 

obținute până în acest moment și trimiterea spre publicare a mai multor manuscrise. 

 

CONCLUZII  

 

Consilierea genetică este un proces prin care persoanele sunt ajutate să înțeleagă și să se 

adapteze la implicațiile medicale, psihologice și familiale ale unor afecțiuni care au la bază 

mecanisme genetice. Deși consilierea genetică fost oferită în mod tradițional familiilor 

afectate de boli monogenice sau de boli complexe pentru care testarea genetică a 

susceptibiltății este disponibilă, recent, odată cu înțelegerea mecanismelor genetice implicate 

în bolile mentale severe, consilierea genetică pentru tulburările mentale este tot mai prezentă. 

 

Dovezile empirice care susțin eficiența consilierii genetice pentru bolile mentale severe sunt 

încă limitate (Costain, Esplen, Toner, Hodgkinson, & Bassett, 2014). Datele disponibile arată 

că procesul consilierii genetice este eficient în ceea ce privește creșterea controlului, 

autoeficacității, cunoștințelor, reducerea stigmei, anxietății,  depresiei și autoblamării. În mod 

cert, date empirice viitoare necesită replicarea actualelor date calitative și cantitative, asta 

deoarece dovezile empirice despre eficiența și eficacitatea consilierii genetice sunt într-o 

etapă de pionerat, dar care au implicații importante în cercetare și practică. 
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ANEXA 1. 

 

Studiu de caz 

 

Istoric: 

Ședința de consiliere genetică prezentată aici a avut loc după ce AN a fost îndrumată către o 

clinică psihiatrică din Cluj Napoca și și-a exprimat regretul privind decizii din trecut bazate 

pe o  înțelegere precară a bolii sale. AN are 43 de ani și a fost diagnosticată cu schizofrenie la 

vârsta de 24 de ani. Familia sa - mama și sora sa - sunt foarte suportive; este divorțată și nu 

are copii. Recent a înțeles mai multe despre schizofrenie și acum atribuie dificultățile la care 

a făcut față în timpul primilor ani ai bolii sale, unei înțelegeri scăzute a ce este cu adevărat 

schizofrenia, a cauzelor bolii, a riscului de a o transmite și a deciziilor privind cele mai 

potrivite strategii de gestionare. 

 

Evaluare  

Un prim pas a fost explorarea motivațiilor și nevoilor pacientei, cât și așteptările și motivele 

principale de îngrijorare (de exemplu: Ce v-a făcut să ceriți această îndrumare? Cum sunt 

lucrurile acum? Ce vă îngrijorează cel mai tare? Cu ce vă pot ajuta?). Informațiile și 

înțelegerea schizofreniei precum și implicațiile pe care le are asupra vieții sale au fost de 

asemenea abordate.  

 

CG: Când ați fost diagnosticată cu schizofrenie? 

AN: A fost acum mult timp, cam acum 20 de ani. 

CG: Cum a fost pentru dumneavoastră? Ce știați despre schizofrenie la acea perioadă? 

AN: Am avut un episod. Nu sunt foarte sigură ce s-a întâmplat atunci.....nu aveam nici o idee 

despre ce se întâmpla și imediat am mers la spital. Totul s-a întâmplat foarte încet....în cazul 

meu...m-am îmbolnavit din cauza stresului și a tuturor grijilor. Aveam dificultăți în familie și 

apoi am început să am dificultăți și cu soțul meu. Pe atunci ram foarte tineri și pe lângă asta, 

personaliteatea mea era destul de fragilă... 

CG: Când ați fost diagnosticată, aveați cunoștințe despre schizofrenie? 

AN: Nu, nu neapărat...am început să înțeleg ce se întâmplă puțin mai târziu. Am avut o 

cădere nervoasă. Asta era tot ce știam. Nu aveam cunoștințe despre schizofrenie și nu mă 

așteptam niciodată la asta. 
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CG: Ce știți acum despre schizofrenie? 

AN: Acum sunt bine, îmi iau medicamentele pentru că știu că nu pot funcționa fără ele. 

Înțeleg asta acum.  

CG: Mai este cineva în familie cu aceleași probleme? 

AN: Am o soră geamănă și ea este sănătoasă. Ea a fost mereu cea puternică, îi place sportul 

și este mai dură. Eu mereu am fost cea sensibilă, sunt sigură că de asta m-am îmbolnăvit. 

 

Isotricul familial este ilustrat în Figura 1 și include detalii despre alți membrii ai familiei și 

alte condiții comorbide care pot oferi informații relevante. 

  

Istoricul familial 

  

 

 

 

AN: Mereu mi-a fost frică că o să ajung ca matușa mea... 

CG: La ce anume vă referiți? Vă rog să-mi oferiți mai multe detalii. 
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AN: Păi... ea a murit. Era mult mai tânără decât mine când boala ei s-a înrăutățit. Era în 

spital aproape tot timpul. Avea mereu căderi nervoase grave; era violentă uneori.... 

CG: Mătușa era sora tatălui sau a mamei? 

AN: Era sora tatălui meu. Semănau destul de mult amândoi. Eu nu m-am înțeles prea bine cu 

tatăl meu. Era violent și consuma alcool. A murit acum mulți ani. E cel mai bine... așa cred, 

la final avea dureri...  

CG: Din ce vă amintiți, ce probleme de sănătate avea tatăl dumneavoastră? 

AN: Era alcoolic. Asta era problema lui principală. Poate că era instabil emoțional și violent 

din cauza alcoolului. Asta obișnuia mama să spună. Cred că nu o să știm niciodată ceva 

concret. În orice caz, ăsta e motivul pentru care eu nu consum alcool niciodată și cred ca cel 

mai bine e nici să nu o faci... 

CG: Așa este...cred că trebuie să încercăm să avem vieți echilibrate....cineva cu schizofrenie 

probabil ar trebui să fie și mai atent la acest lucru, să-și ia medicamentele, să urmeze o dietă 

sănătoasă și să aibă un program de somn regulat, toate pot ajuta mult.   

  

Strategiile de evaluare sunt similare cu cele din alte interviuri semi-structurate folosite în 

psihologie clinică și psihoterapie (de exemplu reformulare, reflectare, redirecționare, etc.). 

Sunt multiple aspecte cheie care sunt importante în consilierea genetică: este esențială 

clarificarea relațiilor familiale și reprezentările pe care clienții sau alți membrii ai familiei le 

au despre boală, cât și strategiile lor specifice de adaptare și gestionare.  

 

Conceptualizare: 

După etapa de evaluare și utilizând informațiile adunate, este important de discutat 

caracteristicile clinice, cauzele, prognosticul și implicațiile boli la acel caz particular. 

 

CG: Ați mai discutat cu cineva despre cum se manifestă schizofrenia în cazul 

dumneavoastră? Înțelegeți de ce unele persoane o fac și unele nu, chiar în aceeași familie? 

AN: Păi, pentru mine riscul a fost de 100%, nu? Eu asta cred... sora mea geamană este bine. 

Ea este sănătoasă, deci cred că se poate. 

CG: Schizofrenia este o boală multifactorială, ceea ce înseamnă că atât factori genetici, cât 

și de mediu sunt implicați. Unii factori au fost mai des asociați cu schizofrenia, dar nu este 

un factor de mediu specific de care să știm și care să cauzeze boala. Din acest motiv este 
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posibil ca doar unii membri ai familiei să aibă boala sau pentru care doar unul dintre 

gemeni sa aibă schizofrenie. 

AN: Înțeleg că schizofrenia este ereditară, nu? Am auzit de unele boli pe care le transmiți 

copiilor. Și riscul de a trasmite bolile poate fi de 50% sau de 100%, nu-i așa? Care este 

riscul meu de a transmite schizofrenia? Mereu am crezut că riscul meu e de 100%... este 

corect? 

CG: Haideți să luăm lucrurile pas cu pas. Da, este adevărat că schizofrenia are o bază 

ereditară, dar dacă cineva dezvoltă schizofrenie depinde de mai mulți factori. În cazul bolilor 

multifatoriale ca și aceasta, unde atât factorii genetici și cei de mediu sunt combinați, nu 

putem spune că riscul pentru o persoană diagnosticată cu schizofrenie să aibă copii afectați 

cu aceeași boală este de 100%. Așadar, sunt unele gene despre care știm că sunt asociate cu 

schizofrenia și de unii factori de mediu care au într-adevăr o contribuție, dar cam acestea 

sunt lucrurile pe care le știm specific. Pentru bolile mentale nu putem calcula un risc exact, 

la fel ca în cazul altor tulburări mentale. De exemplu, dacă unul dintre părinți are 

schizofrenie și nimeni altcineva din familie nu are, riscul estimat pentru ca fiecare sarcină să 

fie afectată este între 5% și 10%.... este un aspect ce depinde se mai mulți factori... Dacă sunt 

și alți membri ai familiei, așa cum este mătușa în cazul dumneavoatră, riscul este puțin mai 

mare... 

AN: Ah, doar atât? 

CG: Acestea sunt cele mai recente date pe care le avem, dar fiecare persoana vede acest 

procent în maniera proprie. Pare a fi un risc mic pentru dumneavoastră? 

AN: Da! Nu pot să cred.....viața mea ar fi putut fi diferită dacă știam toate astea...Sunteți 

sigură? Un risc așa mic...Dacă aș fi știut asta.... 

 

Intervenție:  

Nevoile și întrebările pacienților ghidează detaliile informațiilor pe care le oferim. Unii 

pacienți pot avea întrebări despre riscuri potențiale pentru copii lor, în timp ce alții nu doresc 

să intre în prea multe detalii despre cifre pentru că planificarea unei viitoare familii nu este 

dependentă de asta sau ea a fost deja realizată și preferă să se concentreze pe alte aspecte, ca 

de exemplu ce a cauzat schizofrenia în cazul lor, cum le-a fost experiența de viață, ce îi poate 

ajuta acum sau ce le poate fi de ajutor în viitor. 

  

CG: Puteți să îmi spuneți vă rog mai multe despre ce s-a întâmplat atunci? 



14 

 

AN: Păi, a fost acum mult timp, acum douăzeci și ceva de ani, dar nu voi uita niciodată acea 

zi. Era un doctor bătrân care m-a întrebat  “Ești sigură că vrei să dai naștere cuiva cu 

schizofrenie?”. Nu voi uita niciodată acea zi. Am plâns mult, gândindu-mă la ce mostru 

sunt... 

CG: Cred că a fost foarte dificil pentru dumneavoatră....dar faptul că sunteți acum aici îmi 

arată cât de puternică ați fost în tot acest timp. 

AN: Poate sunt puternică acum, dar atunci nu eram. A doua zi, mă refer după întâlnirea cu 

psihiatrul, am mers și m-am programat la întreruperea sarcinii....Era acolo un doctor care 

m-a văzut plângând și care mi-a spus să nu mă grăbesc să iau o decizie pe care o pot regreta 

apoi și m-a încurajat și mi-a spus că poate copilul nu o să aibă schizofrenie ca și mine și că 

poate ar trebui să păstrez sarcina... dar eram prea speriată, prea rușinată. Eram deja 

afectată atunci și eram foarte confuză și supărată și nu aveam nici o idee ce să fac. 

CG: Dar cei din familie ce au zis... .Soțul dumneavoatră ce a spus? Cum a văzut familia 

dumneavoastră toate acestea? 

AN: Aveam deja dificultăți cu soțul meu... iar familia lui nu era foarte de acord cu relația 

noastră din cazua boalii mele... Nu erau vremuri bune... 

AN: Nu am vrut niciodată cu adevărat să întrerup sarcina, chiar nu am vrut și îmi pare 

foarte rău pentru asta, mereu mi-a părut rău pentru acea decizie....Sora mea geamănă are o 

fetiță care este sănătoasă... Dar este prea târziu pentru mine să am copii și oricum este 

foarte dificil atunci când trăiești cu schizofrenie... Nu pot avea încredere cu adevărat în 

nimeni, nici măcar în mine însămi. Pot să vă spun că nu a fost ușor. Dar s-a terminat acum. 

CG: Ce v-a ajutat cel mai mult în totă acestă perioadă? 

AN: Familia mea, mama și sora mea. 

CG: Sunteți foarte norocoasă să le aveți... 

 

Este esențial să abordăm sentimentul de rușine sau vinovăție în consiliere genetică, mai ales 

la familiile cu tulburări psihiatrice; există desigur, o serie de tehnici care pot fi folosite pentru 

a reduce distresul emoțional și pentru a încuraja comportamentele adaptative. 

 

CG: Schizofrenia nu are o cauză foarte clară. Așa cum am menționat, bolile mentale ca și 

aceata sunt o combinație a factorilor genetici și a celor de mediu. De exemplu, este ca și cum 

cineva s-ar naște cu un pahar pe jumătate plin (genele care ne fac vulnerabili) și care se 
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poate umple mult mai ușor decât la cineva care s-a născut fără acele gene. Înțelegeți la ce 

mă refer? 

AN: Imm, da… acum înțeleg, m-am născut cu o sensibilitate și apoi am și avut și probleme  

cu tatăl meu și cu soțul meu... cred că și modul cum am crescut... 

CG: Exact. “Sensibilitatea” de care ziceți este de fapt o vulnerabilitate genetică. Acest lucru 

nu cred că este neapărat rău, sensibilitatea aceasta poate avea avantaje și dezavantaje. 

AN: Nu prea văd avantaje în a fi sensibilă...Poate doar latura mea artistică? Asta ar putea 

fi? 

CG: Da, a avea o înclinație pentru artă poate avea legătură cu sensibilitatea. Și în același 

timp, având acest talent, este posibil să vă fie mai ușor să vedeți lucrurile furmoase din 

viață... La ce altceva vă mai puteți gândi? 

AN: Da, cu siguranță este adevărat... tot așa mi-am ales și profesia. Acum nu mai pot lucra 

la fel de mult ca înainte, dar este un lucru bun și am prieteni cu care mă înțeleg și cu care ne 

ajutăm cât putem de mult. Mai este ceva ce aș vrea să vă întreb, ceva ce mă neliniștește de 

ceva timp. Este o boală rară? Pentru ca doctorul spunea că este destul de rară, dar apoi a 

spus că mulți oameni o au și nu știu... 

CG: Schizofrenia este o boală care afectează aproximativ 1% din populația generală, deci nu 

este foarte comună. Dar în ceea ce privește bolile psihiatrice este considerată o tulburare 

comună. 

AN: Deci nu este așa de rară și complicată. 

CG: Cred că nu.... Învățăm tot mai multe despre ea în fiecare zi. Despre ce o cauzează... 

despre îmbunătățirea tratamentelor, despre îngrijirea medicală care s-a schimbat mult... și 

asta lasă loc și pentru puțin optimism. 

 

Există și alte tehnici pot fi utile în a asista o persoană să ia o decizie, să rezolve o problemă 

sau să adopte un comportament nou. În acest caz particular, vinovăția și rușinea au fost 

principalele aspecte abordate; s-a mai dorit totodată creșterea autoeficacității și a controlului, 

alături de creșterea speranței. 
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