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Obiectivele generale ale proiectului 

 

Nevoile familiilor celor 30 de milioane de europeni afectați de boli genetice nu sunt 

nici recunoscute și nici gestionate în mod corespunzător de către profesioniștii din 

sănătate (Baars, Henneman & Ten Kate, 2005). Acest lucru contravine obiectivului 

Uniunii Europene de a crea sisteme de sănătate sigure, eficiente, durabile și centrate 

pe pacient (European Commission, 2014). Pentru dezvoltarea serviciilor este nevoie 

de cercetări empirice ferme. Ariile în care lipsesc cercetările includ furnizarea, 

calitatea serviciilor și procesul de consiliere genetică. 

 

Principala motivație din spatele acestui proiect este reducerea impactului tulburărilor 

mentale severe (schizofrenie, tulburare schizoafectivă și tulburare bipolară) cu 

ajutorul intervențiilor profilactice și primare prin utilizarea de servicii inovative în 

conjuncție cu tehnologii inovative – consiliere genetică.  

 

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

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

Dezvoltarea unei platforme menite să asiste indivizii cu tulburări mentale severe 

și familiile lor (tehnologie inovativă). 

 

Obiectivele etapei 

 

Acest pachet de lucru a fost destinat atât îmbunătățirii și evaluării serviciului de 

consiliere genetică pentru tulburări metale severe prin care persoanele afectate sunt 

ajutate să înțeleagă și să se adapteze la aspectele medicale, psihologice și familiale ale 

bolii, cât și diseminarea informațiilor legate de proiect.  

 

Patru activități au fost centrale în această etapă (1) evaluarea și îmbunătățirea 

prototipului pe baza datelor colectate, (2) perfectarea serviciului inovator (partea I), 

(3) Studiu clinic randomizat (partea a II-a) și (4) Dezvoltarea website-ului proiectului. 
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OBIECTIV 1: Evaluarea și îmbunătățirea prototipului pe baza datelor colectate   

GRAD DE REALIZARE: REALIZAT 

LIVRABILE:  

► http://mentalica.meteor.com 

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

► comunicări științifice 

 

 

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) estimează că povara totală a 

tulburărilor mentale este principalul factor care contribuie la povara globală a bolilor, 

depășind la această categorie bolile cardiovasculare și cancerul. Mai mult decât atât, 

principală contribuție pare să fie dată de tulburările mentale severe, cum sunt 

schizofrenia, tulburarea obsesiv-compulsivă, depresia, tulburarea bipolară sau 

tulburarea schizoafectivă (Kessler, Chiu, Demler, & Walters, 2005).  

Schizofrenia, tulburarea schizoafectivă și tulburarea bipolară sunt printre cele 

mai persistente boli, având o heritabilitate ridicată, datele din studiile gemelare 

indicând o valoare de aproximativ 80%. (Cardno et al., 1999; Cardno & Gottesman, 

2000; McGuffin et al., 2003; Sullivan, Kendler, & Neale, 2003). Mai precis, 

schizofrenia și tulburarea bipolară sunt printre primele 20 de cauze ale dizabilității la 

nivel global (Organizația Mondială a Sănătății (OMS), 2012), în timp ce tulburarea 

schizoafectivă are o prevalență pe parcursul vieții de 0,3% (o treime din prevalența 

schizofreniei) (Manualul de Diagnostic și Statistică a Tulburărilor Mentale - Ediția a 

cincea (DSM-V), 2013). Există dovezi substanțiale pentru suprapunerea parțială a 

influențelor genetice asupra schizofreniei și tulburării bipolare, precum și pentru 

suprapunerea familială a tulburării schizoafective cu schizofrenia cât și tulburarea 

bipolară (Cardno & Owen, 2014).  

Chiar dacă trimiterile către consultații de genetică pentru tulburări mentale au 

devenit mai frecvente (Pestka, 2005), în prezent, încă nu există teste genetice 

disponibile în practica clinică. Chiar și așa, indivizii aflați la un risc genetic ridicat de 

a dezvolta o tulburare mentală severă, cum ar fi depresia, schizofrenia sau tulburarea 

bipolară, și rudele acestora au raportat un interes ridicat pentru testarea genetică 

(Mitchell et al., 2010). Acest interes tot mai mare față de genetica tulburărilor mentale 

susține încă o dată necesitatea consilierii genetice (procesul de a ajuta oamenii să 

înțeleagă și să se adapteze la implicațiile medicale, psihologice și familiale ale 

contribuțiilor genetice în boală; Resta et al, 2006 ).  

http://mentalica.meteor.com/
http://mentalica.granturi.ubbcluj.ro/
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Informațiile privind etiologia tulburărilor mentale nu sunt în mare măsură 

disponibile în România, persoanele bazându-se în mare parte pe informații de pe 

internet sau cercetare individuală. Cu toate că în ultimii ani (începând cu 2009) 

consilierea genetică a apărut ca o profesie de sine stătătoare în România, aceasta nu 

este încă un serviciu de masă, mai ales că nu este acoperit din Asigurarea Națională de 

Sănătate. Acest lucru este extrem de relevant, deoarece consilierea genetică poate 

reduce vinovăția, rușinea și stigmatizarea asociate cu tulburări mentale și, astfel, 

reduce povara bolii pentru persoanele afectate și familiile acestora (Austin & Honer, 

2005).  

Cu toate acestea, cercetarea privind eficiența consilierii genetice este la 

început, și încă este nevoie de informații cu privire la atitudinea profesioniștilor față 

de testarea și consilierea genetică pentru tulburări mentale. Studiile anterioare au 

arătat că atitudinile psihiatrilor față de utilizarea testării genetice sunt, în general, 

pozitive (Hoop, Roberts, Green Hammond, & Cox, 2008). Cu toate acestea, se pare că 

există un decalaj între responsabilitatea percepută și competență reală în gestionarea 

testării genetice pentru tulburări mentale (Finn et al, 2005. Hoop, Roberts, Hammond, 

& Cox, 2008). Zhou și colab. (2014) au sugerat că programele de educație și formare 

(pentru medicii geneticieni, psihiatrii, și consilierii genetici) cu privire la cel mai bun 

mod de a comunica informații legate riscul pentru tulburări mentale, ar putea avea 

deficiențe, rezultatele lor arătând o diferență similară între rolul perceput și 

competența percepută în aceste trei categorii de profesioniști. 

Sondajele sunt necesare în promovarea necesității consilierii genetice pentru a 

comunica riscului de apariție a unei tulburări mentale la indivizii aflați la risc crescut 

pentru astfel de tulburări, precum și pentru informarea și dezvoltarea programelor de 

formare pentru profesioniști. Studiul de față este primul din România care 

investighează rolurile auto-percepute și competențele profesionale ale medicilor 

geneticieni, consilierilor genetici, psihiatrilor, psihologilor și medicilor de familie în 

comunicarea riscului pentru tulburări mentale, precum și convingerile lor cu privire la 

importanța factorilor genetici și de mediu în determinarea bolilor mentale, preferințele 

pentru formarea continuă și impactul perceput al formării. 
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Design 

Acest studiu a avut un design de tip transversal. Profesioniști din sănătate și sănătate 

mentală profesioniști (de exemplu, psihiatri, psihologi, consilieri genetici, neurologi, 

medici de familie și geneticieni) au completat chestionare pentru evaluarea 

convingerilor cu privire la importanța factorilor genetici și de mediu în determinarea 

boli mentale, rolul perceput și competențele profesionale în procesul de consiliere 

genetică pentru tulburări mentale, relevanța percepută a componentelor specifice 

consilierii genetice pentru tulburări mentale, nevoia de formare și educație, precum și 

impactul formării asupra practicii clinice. 

 

Participanți și procedură 

Optzeci și cinci de profesioniști au fost recrutați on-line. Un e-mail de grup a fost 

trimis membrilor Societății Naționale de Medicină Familiei și Colegiului Psihologilor 

din Romania, urmat de e-mail-uri individuale trimise către practicieni din spitalele de 

psihiatrie și instituțiile de învățământ superior. Participanții au fost rugați să acceseze 

link-ul din e-mail pentru a-și exprima acordul, și pentru a completa chestionarul 

online. Criteriile de includere au fost desfășurarea activității într-un cadru public sau 

privat, precum și oferirea în mod regulat de consultații pentru pacienți cu tulburări 

mentale. 15 psihiatri, 5 neurologi, 13 geneticieni, 21 de medici de familie, 19 

psihologi și 11 consilieri genetici au completat chestionarele on-line, după exprimarea 

consimțământului de participare (media vârstei M= 38.67; SD= 10.13). 

 

Măsurători 

În partea introductivă a chestionarului, termenul de "tulburări mentale severe" a fost 

definit ca referindu-se la schizofrenie, tulburarea bipolară și tulburarea schizoafectivă. 

Chestionarul a inclus itemi utilizați de Zhou et al., adaptați la caracteristicile specifice 

ale contextului psihosocial și medical din România, precum și un set nou de itemi care 

se referă la convingerile profesioniștilor cu privire la factorii de mediu implicați în 

dezvoltarea unor tulburări mentale severe. 

Măsurătorile demografice au conținut date referitoare la sex, grupa de vârstă, 

pregătirea profesională, domeniul de practică (de exemplu, public, privat, etc.), 

studii/formare în genetică, cât timp a trecut de la ultima formare în genetică, și anii de 

experiență profesională. 
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Măsurătorile asupra convingerilor despre factorii de mediu implicați în 

tulburările mentale severe au conținut itemi despre gradul în care diferiți factori 

specifici de mediu influențează dezvoltarea unor tulburări mentale severe, și anume 

istoricul familial, statutul socio-economic, inegalitatea socială, nesiguranța locului de 

muncă, utilizarea de substanțe psihoactive, abuzul de alcool, violența domestică, stima 

de sine, dificultăți de atașare, șomajul, traume psihologice și suport social. 

Răspunsurile au fost înregistrate pe scală de tip Likert de la 1 la 5 variind de la 

"deloc" respectiv la "foarte mult". Toți factorii de mediu au fost selectați pe baza 

ghidurilor internaționale și rapoarte ale Organizației Mondiale a Sănătății privind 

tulburările mentale (a se vedea, de exemplu, Fisher et al, 2011;. Foresight Mental 

Capital and Wellbeing project, 2008; Kieling et al, 2011;. OMS, 2012). 

Măsurătorile asupra convingerilor despre componentele heritabile ale 

tulburărilor mentale severe au conținut itemi care măsurau acordul profesioniștilor în 

legătură cu factorii genetici influențează riscul unui individ de a dezvolta tulburări 

mentale (schizofrenie, tulburare bipolară, tulburare schizoafectivă) 

Măsurători asupra rolului perceput în comunicarea riscului genetic pentru 

tulburări mentale severe a măsurat acordul profesioniștilor în ceea ce privește rolul 

lor în comunicare riscului genetic. Respondenții au evaluat în ce măsură consideră că 

este rolul lor să discute cu pacienții și familiile lor informații genetice cu privire la 

tulburările mentale severe. 

Măsurătorile asupra importanței percepute a diferitelor componente ale 

comunicării riscului genetic au conținut șase itemi relevanți pentru consilierea 

genetică și evaluați pe o scală Likert de la 1 la 5.  

Măsurătorile asupra nevoii de formare și educație au conținut evaluarea pe o 

scală Likert de la 1 la 5 a șapte itemi care se referă la componente din formarea în 

consiliere genetică. 

Măsurătorile asupra impactului perceput a cunoștințelor de genetică au 

evaluat opiniile profesioniștilor cu privire la impactul cunoștințelor de genetică în 

raport cu o serie de factori clinici și psihosociali. 

Măsurătorile asupra autoeficacității au evaluat gradul în care profesioniștii au 

încredere că sunt capabili să discute eficient informații relevante despre riscurile 

genetice pentru tulburări mentale severe.  
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Rezultate 

Aproximativ 90% dintre participanți au avut pregătire în genetică, iar aceștia au avut, 

în medie, m=12,08 (SD= 10.73) ani de studiu în genetică, și m= 11.32 (SD= 9.13) ani 

de experiență profesională. La studiu au participat 11.9% bărbați și 88.1% femei, 

aceștia lucrând în mediul public în proporție de 27.4%, mediul privat 27.4%, mediul 

academic 16.7%, mai multe locații 14.3%, sau altele 14.3%. 

Atitudinile au fost comparate între profesioniștii de sex masculin și feminin, 

folosind testul t Welch din cauza inegalității dintre cele două subeșantioane. 

Rezultatele arată că între aproape toate atitudinile investigate, nu au existat diferențe 

semnificative: influența percepută a factorilor de mediu, t(82)= -1.48, p= 0.164, 

influența percepută a factorilor genetici, t(82)= 0.61, p= 0.538, rolul perceput în 

comunicarea riscului genetic pentru tulburări mentale, t(82)= 1,03, p= 0.320, 

importanța percepută a diferitelor componente ale comunicării riscului genetic, t 

(82)= -.03, p= 0.974, nevoia de formare și educație, t(82)= -1.52, p= .156, impactul 

perceput al cunoștințelor de genetică, t(82)= -.43, p= 0.668, auto-eficacitatea, t(82)= 

1,36, p= 0.195. Singura atitudine unde s-au înregistrat diferențe semnificative a fost 

competența percepută în comunicarea riscului genetic pentru tulburări mentale, t(82)= 

2,28, p= .042, cu profesioniștii de sex masculin percepând că au o competență mai 

mare (M= 3.62, SD= .75) decât profesioniștii de sex feminin din domeniul ( M= 3.04, 

SD= 0.77). 

Atitudinile au fost comparate, de asemenea, atitudinile între profesioniștii cu 

studii în genetică și cei fără studii în genetică, folosind testul t Welch din cauza 

inegalității dintre cele două subeșantioane. Rezultatele arată că pentru majoritatea 

atitudinilor investigate, nu au existat diferențe semnificative: influența percepută a 

factorilor de mediu, t(82)= 0.68, p= 0.516, influența percepută a factorilor genetici, 

t(82)= -1.71, p= .120, importanța percepută a diferitelor componente ale comunicării 

riscului genetic, t(82)= -.10, p= .923, nevoia de formare și educație, t(82)= 0.38, p= 

0.709, impactul perceput al cunoștințelor de genetică, t(82)= .14, p= 0.889, auto-

eficacitate, t(82)= -.03, p= 0.970. Atitudini inegale distribuite între cele două grupuri 

de profesioniști au fost rolul perceput în comunicarea riscului genetic pentru tulburări 

mentale, t(82)= 2,32, p= 0.043 și competența percepută în comunicarea riscului 

genetic pentru tulburări mentale, t(82)= 4,91, p= .001 . Cu alte cuvinte, profesioniști 

cu studii în genetică au considerat că au un rol mai mare în perceput un rol mai mare 
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în comunicarea riscului genetic pentru tulburări mentale (M= 3,91, SD= .83) decât de 

profesioniști fără astfel de studii (M= 3.34, SD= .63). De asemenea, specialiștii cu 

studii în genetică consideră că au o competență mai mare în comunicarea riscului 

genetic pentru tulburări mentale (M= 3,20, SD= 0.77) decât de profesioniști fără astfel 

de studii (M= 2.28, SD= .46). 

Comparația dintre profesioniști utilizând testul Welch F pentru eșantioane 

inegale a arătat că pentru majoritatea atitudinilor investigate nu au existat diferențe 

semnificative: influența percepută a factorilor de mediu, (5,78)= .45, p= 0.807, 

influența percepută de factori genetici, F(5,78)= 0.81, p= 0.551 importanța percepută 

a diferitelor componente ale comunicării riscului genetic, F(5,78)= .87, p= 0.513, 

nevoia de formare și educație, F(5,78)= 1,25, p= 0.316, impactul perceput al 

cunoștințelor de genetică, F(5, 78)= 0.53, p= 0.748, și de auto-eficacitate, F(5,78)= 

0.92, p= 0.482. Singurele atitudini unde s-au înregistrat diferențe semnificative au fost 

rolul perceput în comunicarea riscului genetic pentru tulburări mentale, F(5,78)= 5.24, 

p= 0.002, și competența percepută în comunicarea riscului genetic pentru tulburări 

mentale, F(5,78)= 6,07, p= 0.001. Pentru prima atitudine, testul post-hoc Jocuri-

Howell pentru eșantioane inegale a identificat diferențe semnificative între psihologi 

și consilieri genetici (MD= -1.01, p= 0.001) și, de asemenea, între medicii de familie 

și consilierii genetici (MD= -.92, p= 0.004), în ambele cazuri, cu un rol perceput mai 

ridicat pentru consilieri genetici. Pentru a doua atitudine, același test post-hoc a arătat 

diferențe semnificative între psihologi  și geneticieni (MD= -1.01, p= .007), cu o 

competență percepută mai ridicată pentru geneticieni, între psihologi și consilieri 

genetici (MD= -.89, p= 0.017), cu o competență percepută mai ridicată pentru 

consilierii genetici, intre medicii de familie și geneticieni (MD= 1.12, p= .002), cu o 

competență percepută mai ridicată pentru geneticieni, și, de asemenea, între medicii 

de familie și consilierii genetici (MD= -1.00, p= 0.005), cu o competență percepută 

mai ridicată pentru consilierii genetici.  
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OBIECTIV 2: Perfectarea serviciului inovator (partea 1) 

GRAD DE REALIZARE: REALIZAT 

LIVRABIL:  

► Manuscris submis 

      ► Comunicări științifice 
 

 

Furnizarea serviciilor de consiliere genetică 

Consilierea genetică este o profesie în curs de dezvoltare în Europa (Cordier, 

Lambert, Voelckel, Hosterey-Ugander & Skirton, 2012). În majoritatea țărilor din 

Europa, unde consilierii genetici sunt angajați, aceștia lucrează în echipe 

multidisciplinare împreună cu medicii geneticieni pentru a diagnostica afecțiuni 

genetice. Expertiza consilierilor genetici se focalizează pe comunicare și facilitarea 

luării deciziilor de către pacient și adaptare la un diagnostic genetic în familie. 

Furnizarea de servicii de consiliere ce însoțesc testarea genetică este neuniformă, 

având în vedere faptul că alți profesioniști din domeniul sănătății, folosesc din ce în ce 

mai mult date genomice în managementul pacientului. În multe țări consilierea 

genetică este asigurată de către persoane fără a avea competențe necesare (Skirton, 

Lewis, Kent & Coviello, 2010). In Europa există foarte puține programe de formare în 

consilierea genetică la nivel de masterat, astfel accesul familiilor afectate de boli 

genetice la servicii de consiliere genetică este distribuit inegal. Având în vedere 

diversitatea culturală, medicală și educațională din Europa, un model de serviciu nu 

poate fi aplicat peste tot. Cercetarea este necesară pentru a analiza furnizarea de 

servicii de consiliere genetică în Europa, pentru a dezvolta modele adecvate și pentru 

a proiecta și testa intervenții acolo unde aceste modele sunt utilizate. 

 

Calitatea serviciilor de consiliere genetică 

Există puține studii care vizează calitatea serviciilor genetice din Europa. Clarke și 

colab. a dezvoltat o listă de verificare a calității serviciilor de genetică (Clarke, et al., 

2008). Acest instrument abordează aspecte legate de furnizarea de servicii, de 

exemplu: recrutarea, formarea, timpii de așteptare și facilitățile clinicii. Aceste 

aspecte sunt importante, dar nu reflecta experiențele pacienților și rezultatele 

serviciilor. Mai multe cercetări asupra serviciilor din sănătate sunt necesare pentru a 

dezvolta bune practici bazate pe dovezi empirice pentru a crește experiențele raportate 
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de pacienți și rezultatele serviciilor. Evaluarea serviciilor de genetică a fost 

problematică, deoarece beneficiile pacienților au fost dificil de specificat și măsurat. 

Mortalitatea și starea de sănătate a pacienților este puțin probabil să fie îmbunătățite 

în mod direct, cel puțin nu pe termen scurt. Rezultatele raportate de pacienți vor 

deveni mai importante, deoarece acest tip măsurători sunt tot mai des folosite pentru a 

contribui la îmbunătățirea de servicii din sănătate și de finanțarea la nivel mondial. 

Cercetările au identificat principalele beneficii ale pacienților din serviciile de 

genetică, sub termenul de "empowerment" (control cognitiv, comportamental și 

decizional, reglare emoțională și speranță), care a fost operaționalizat într-un 

instrument cu 24 de itemi ce folosește auto-raportarea pacienților: Genetic 

Counselling Outcome Scale (GCOS-24) (McAllister & Dearing, 2014). Scala GCOS-

24 a fost utilizată în perioada 2011-2013, în evaluarea de serviciilor în șase din cele 

25 de centre regionale de genetică clinică din Marea Britanie, iar în 2013, în Canada 

pentru a evalua serviciile de consiliere genetică pentru tulburări mentale (Inglis, 

Koehn, McGillivray, Stewart &Austin, 2015). Aceste studii au demonstrat că 

serviciile de consiliere genetică poate oferi beneficii măsurabile și semnificative 

pacienților. Cu toate acestea, pentru a permite evaluarea în acest mod a furnizării 

serviciilor în alte țări ale UE acest instrument și/sau alte instrumente similare au 

nevoie de traducere corespunzătoare, adaptare culturală și validare psihometrică 

pentru a putea fi utilizate în alte limbi decât engleza (Wild, et al, 2001). Procedurile 

actuale de evaluare a calității practicii în consilierea genetică au fost investigate 

folosind un studiu de Delphi cu experți europeni, care au sugerat utilizarea feedback-

ului pacientului, discuții pe baza studiilor de caz și supervizarea clinică pentru a 

asigura calitatea serviciilor (Paneque, Sequeiros & Skirton, 2015).  

 

Procesul de consiliere genetică  

Cercetările au demonstrat în mod constant că serviciile de consiliere genetică 

îmbunătățesc cunoștințele pacientului, percepția riscului și autonomie în luarea 

deciziilor, scad stigmatizarea și generează satisfacție ridicată pentru pacient 

(McAllister & Dearing, 2014). Cu toate acestea, rămân multe provocări în continuare 

în toată Europa: (i) profesioniști din mai multe arii (de exemplu, asistente medicale, 

psihologi și cercetători) sunt formați în consiliere genetică, dar abilitățile lor de 

consiliere rămân inegale, indiferent de formare; (ii) intervențiile de consiliere sunt 
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numai în mod excepțional bazate pe cercetări; consilierii genetici au diferite puncte de 

vedere și abordări variate în intervențiile psihologice (Austin, Semaka & Hadjipavlou, 

2014); (iii) ghiduri profesionale privind consilierea genetică bazată pe cercetări sunt 

încă în curs de dezvoltare în timp ce ghiduri pentru consiliere psihologică/psihoterapia 

validată empiric, sunt deja disponibile. Aceste ghiduri ar putea oferi un punct de 

pornire pentru calibrarea consilierii genetice bazată pe cercetări. Consilierea genetică 

este înrădăcinată în multe tradiții diferite, atât abordări bazate pe teorie (de exemplu, 

terapia psihodinamică, teoria sistemelor familiale) cât și intervenții bazate pe dovezi 

(de exemplu, terapia cognitiv-comportamentală. Cu toate acestea, lipsesc cadrele 

conceptuale care pun împreună diferite modele și perspective, iar pentru clinicieni 

cercetarea este dificil de tradus eficient în practică. Pe viitor, cercetarea, practica și 

formarea ar trebui să ia în considerare eficacitatea intervențiilor de consiliere genetice, 

precum și dovezile care stau la baza schimbărilor. Cadre generale de integrare sunt 

necesare pentru a avea consiliere genetică bazată pe dovezi și pentru a depăși 

fragmentarea actuală cauzată de abordările bazate pe teorie și cele bazate pe dovezi. 

Concentrarea pe principii ale schimbării susținute empiric va permite specificarea și 

evaluarea intervențiilor pentru a crește beneficiile obținute de pacienți.  

Servicii de sănătate robuste și cercetarea în domeniul educațional sunt 

necesare în consilierea genetică în Europa pentru a sprijini dezvoltarea de servicii 

pentru a satisface nevoile familiilor afectate. O masă critică a acestui tip de cercetare 

va permite dezvoltarea serviciilor de consiliere genetice pentru a satisface nevoile 

familiilor afectate de bolile genetice din Europa. 

 

OBIECTIV 3: Studiu clinic randomizat (partea a II-a ) 

GRAD DE REALIZARE: REALIZAT 

LIVRABIL:  

► Manuscris submis 

 

         ► Comunicări științifice 

 

 
 

În această etapă studiul clinic randomizat se desfășoară conform protocoalelor 

stabilite în etapele anterioare. Pe măsură ce sunt recrutați, participanții trec prin etapa 
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de alocare, evaluare pre-intervenție, ședința de consiliere genetică, evaluare post-

intervenție și evaluare follow-up. 

 

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. Pentru testarea eficienței intervenției, studiul include 

următoarele etape: (1) recrutarea pacienților diagnosticați cu tulburări mentale severe; 

(2) alocarea pacienților în unul dintre cele două grupuri (experimental sau control) și 

(3) evaluarea rezultatelor intervenției (luna 14 - luna 19) 

 

Procedură: 

1. Recrutare: prin rețeaua partenerilor sunt recrutați adulți care îndeplinesc 

următoarele criterii: au cel puțin 18 ani, au diagnosticul de schizofrenie, 

tulburare schizoafectivă sau tulburare bipolară conform DSM IV, DSM 5, sau 

ICD 10. 

 

2. Alocare: În urma verificării criteriilor de includere participanții sunt alocați 

fie pentru tratamentul standard (grup de control), fie pentru tratamentul 

standard + platformă (grup experimental); 

 

3. Evaluare pre-intervenție: principalele măsurători utilizate evaluează 

caracteristicile socio-demografice ale participanților, atitudinile față de 

reprezentarea propriei boli (Illness Perception Questionnaire), impactul bolii 

asupra vieții (Impact of Event Scale), cunoștințe despre boală și percepția 

riscului (Knowledge and Risk Perception Measure), autoeficacitatea legată de 

gestionare propriei boli (Illness Management Self-Efficacy Scale), nivelul 

resimțit de stigmatizare în legătură cu propria boală (Internalized Stigma of 
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Mental Health Scale), și nivelul de simptome psihiatrice resimțite în acel 

moment (Brief Psychiatric Rating Scale). 

 

4. Intervenția: consiliere genetică pentru tulburări mentale este adaptată în 

concordanță cu protocoalele stabilite anterior și are loc după ședințele de 

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

genetică durează aproximativ 60-90 de minute și sunt realizate de către 

consilieri genetici special formați în consiliere genetică pentru tulburări 

mentale.  În cadrul ședințelor se analizează istoricului familial pentru a evalua 

șansa de apariție sau riscul de recurență a unui diagnostic psihiatric în familie 

și modul în care acest istoric contribuie acesta la apariția bolii, se discută 

despre simptomele, cauzele, tratamentele, managementul și metodele de 

prevenție disponibile, se clarifică mituri și informații greșite despre tulburările 

mentale care duc de obicei la sentimente de vină, rușine și stigmatizare. Se 

oferă sprijin pentru a promova luarea de decizii informate și în concordanță cu 

scopurile familiale, valorile etice și culturale; se facilitează reducerea 

anxietății legate de recurența/complicațiile bolii, cât și reducerea sentimentelor 

de stigmă și vinovăție; oferirea de suport pentru a încuraja adaptarea la boală 

pentru cei afectați. Consilierea genetică pentru tulburări mentale este 

structurată pe mai multe etape (Moldovan, 2014): (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 această 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, 
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tiparul de moștenire, riscul pentru alți membri ai familiei, prognosticul, 

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

Diagnosticarea sau conștientizarea riscului de a dezvolta sau de a transmite o 

afecțiune 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 

informate legate de strategii de prevenție sau de tratament, legat de familia pe 

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

 

5. Evaluare post-intervenție, care are rolul de a identifica schimbările aduse de 

intervenție. În acestă etapă sunt administrate chestionarele din etapa de 

evaluare pre-intervenție și suplimentar se evaluează  satisfacția legată de 

serviciile de consiliere genetică (Genetic Counseling Satisfaction Scale). 

 

6. Evaluarea follow-up, este o evaluare ulterioară și este programată în decurs 

de aproximativ trei luni după intervenție, pentru a identifica modul în care se 

mențin schimbările aduse de intervenție.  

 

OBIECTIV 4: Dezvoltarea website-ului proiectului 

GRAD DE REALIZARE: REALIZAT 

LIVRABIL:  

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

 
 

Site-ul cuprinde informații sintetizate despre proiect, echipă, informații pentru 

pacienți și familiile acestora cât și pentru profesioniștii din sănătate. Site-ul are ca 

principale scopuri promovarea proiectului, diseminarea rezultatelor, recrutarea 

participanților pentru studii, diseminarea informațiilor pentru persoanele afectate și 

familiile lor, pentru medici și alți specialiști în sănătate. 

Prima pagina cuprinde informații sumarizate despre consilierea genetică și 

tulburările mentale și un anunț de recrutare pentru un studiu de cercetare. În secțiunea 

dedicată prezentării proiectului sunt oferite informații despre desfășurarea și 

implementarea proiectului (titlul, sursa de finanțare, durata proiectului și instituțiile 

partenere), descrierea obiectivele proiectului (reducerea impactului tulburărilor 

http://mentalica.granturi.ubbcluj.ro/
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mentale severe prin consiliere genetică), și prezentarea consorțiului care participă în 

implementarea acestui proiect. Pagina dedicată prezentării echipei proiectului 

cuprinde informații sumarizate despre pregătirea și activitatea fiecărui membru 

implicat în implementarea proiectului. Secțiunea de rezultate științifice cuprinde 

informații despre publicațiile și prezentările la conferințe rezultate în urma studiilor 

desfășurate în cadrul proiectului. Secțiunea dedicată tulburărilor mentale conține 

informații detaliate și într-un limbaj accesibil despre tulburările metale pentru care se 

oferă consiliere genetică: schizofrenie, tulburarea bipolară, tulburarea schizoafectivă. 

Aici pot fi consultate informații despre simptome, tratament, prevenție și factori 

protectivi. Fiecare tulburare este însoțită de infografice care cuprind informații 

sintetizate despre frecvența în populație, riscul pentru alți membri ai familiei, vârsta 

de debut și impactul afecțiunii. Secțiunea de știri cuprinde informații despre studiile în 

desfășurare și are, în principal, rolul de a disemina informații despre progresul și 

rezultatele obținute în proiect. Secțiunea de contact cuprinde informații cu toate 

mijloacele prin care pot fi contactați membrii echipei de cercetare pentru participarea 

în studii cât și directorul de proiect. Aici pot fi găsite informații despre prezența 

proiectului și pe rețelele de socializare, un mediu în care persoanele interesate 

accesează în mod direct și rapid informații legate de proiect și studiile în desfășurare.  
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