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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 în principal evaluării serviciului de consiliere 
genetică pentru tulburări mentale în cadrul studiului clinic controlat. Astfel, această etapă 
a vizat trei activități principale (1) perfectarea serviciului inovator (partea a II-a), (2) 
Studiu clinic randomizat (partea a III-a) și (3) Diseminarea serviciilor de consiliere 
genetica. Această a treia activitate a avut un caracter continuu și a avut în vedere 
diseminarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului și a serviciilor de consiliere 
genetică psihiatrică. 
 
OBIECTIV 1: Perfectarea serviciului inovator (partea a II-a) 
GRAD DE REALIZARE: REALIZAT 
LIVRABIL:  

► Manuscris submis 
         ► Comunicări științifice 

 
 
Interesul pentru consilierea genetică pentru tulburările mentale are o istorie relativ lungă 
(DeLisi & Bertisch 2006; Tsuang, 1978; Reveley 1985; Hodgkinson et al. 2001; Tsuang 
et al. 2001; Papadimitriou and Dikeos 2003; DeLisi and Bertisch 2006; Finn and Smoller 
2006; Lyus 2007; Hippman et al. 2013). Datele disponibile sunt în mod clar 
încurajatoare, dar cercetarea este insuficientă și nearticulată. 

Consilierea genetică este un proces psiho-educațional care s-a dovedit că poate asigura o 
înțelegere adecvată a diferitelor afecțiuni genetice, a implicațiilor testării genetice, 
autonomie în alegerea opțiunilor de screening sau de tratament, și poate facilita 
consimțământul informat pentru testare genetică (Broadstock et al, 2000; Austin, 2013). 



De asemenea, poate ajuta pacienții și familiile acestora să gestioneze stigma și să 
descurajeze pesimismul sau optimismul nejustificat cu privire la descoperirile din 
genetică (Tsuang et al., 2001; Friesen et al., 2016). 
 
Dat fiind că încorporează atât componente educaționale cât și psihologice, cum ar fi 
asistarea pacienților în exercitarea autonomiei și înțelegerea controlului pe care îl pot 
avea în gestionarea simptomelor (Friesen et al., 2016), consilierea genetică poate fi la fel 
de benefică și pentru pacienții cu tulburări mentale. Datele preliminare au arătat rezultate 
promițătoare pentru eficiența consilierii genetice dar au fost și sunt în continuare necesare 
cercetări suplimentare pentru a clarifica măsura în care consilierea genetică pentru 
tulburări mentale este la fel de eficientă ca și consilierea genetică tradițională.  
 
O metaanaliză recentă (Moldovan et al., 2017) a arătat că consilierea genetică ajută la 
îmbunătățirea cunoștințelor și înțelegerii cauzelor tulburărilor mentale, ameliorarea 
distresului emoțional și a vinovăției și la îmbunătățirea autoeficacității (Costain et al., 
2014a; Costain et al., 2014b; Inglis et al., 2015; Hippman et al., 2016). 

Analiza noastră este de altfel prima metaanaliză care investighează eficiența consilierii 
genetice pentru tulburările psihiatrice. Datele sunt deosebit de importante având în vedere 
că cercetarea din acest domeniu nu este încă robustă. Implicațiile acestui studiu sunt 
deosebit de relevante pentru analiza procesului de consiliere genetică: implicațiile 
psihologice ale consilierii genetice sunt (cel mai probabil) cele mai relevante - cel puțin 
din perspectiva pacientului (Edwards et al. 2008). Totuși, acestea sunt mult mai dificil de 
evaluat și monitorizat pe termen lung decât, spre exemplu, cunoștințele despre 
mecanismele implicate în etiologia bolii. Acest lucru sugerează că un model de consiliere 
genetică care subliniază aspectele psihologice ale intervenției au un potențial uriaș, atât 
din punct de vedere clinic cât și metodologic. Datele furnizate în această metaanaliză ar 
trebui să încurajeze analizele teoretice și studiile empirice care explorează procesul 
consilierii genetice dintr-o perspectivă mai programatică. 
 
În concluzie, analiza noastră a arătat că consilierea genetică este eficientă pentru 
tulburările psihiatrice. În mod clar, studiile viitoare trebuie să replice rezultatele prezente 
și să rafineze concluziile disponibile, deoarece datele empirice privind eficacitatea și 
eficiența consilierii genetice sunt încă preliminare, dar fără îndoială au implicații 
semnificative pentru cercetare și practică. 
 
OBIECTIV 2: Studiu clinic randomizat (partea a III-a) 
GRAD DE REALIZARE: REALIZAT 
LIVRABIL:  

► Manuscris în lucru 
         ► Comunicări științifice 

 
 
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 
 
Procedură: Partenerii din cadrul proiectului recrutează 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. În urma 
verificării criteriilor de includere participanții sunt alocați fie pentru tratamentul standard 
(grup de control), fie pentru tratamentul standard + consiliere geneticăs (grup 
experimental); 
 
Evaluare: La înrolare se discută istoricul familial psihiatric într-un interviu cu pacientul, 
se colectează informații demografice și alte informații clinice. Fiecare participant a 
completat o serie de chestionare psihologice și de cunoștințe.  
 
Interviul Clinic Structurat pentru Diagnostic (Structured Clinical Interview for Diagnosis 
- SCID) (First, Williams, Karg, & Spitzer, 2015) este un ghid semi-structurat de interviu 
pentru realizarea diagnosticului conform DSM-5. SCID poate fi administrat de către un 
medic psihiatru sau un alt specialist în domeniul sănătății mentale care este familiarizat 
cu criteriile de clasificare și diagnosticare DSM-5. Întrebările din cadrul interviului au un 
corespondent pentru fiecare criteriu DSM-5 și sunt foarte utile în evaluarea fiecărui 
simptom ca fiind prezent sau absent. SCID include criteriile de diagnostic DSM-5 pentru 
cele mai frecvente tulburări mentale, inclusiv tulburările din spectrul schizofreniei și alte 
tulburări psihotice.  
 
Scala de evaluare psihiatrică rapidă (Brief Psychiatric Rating Scale – BPRS) (J. E. 
Overall & Gorham, 1962) este una din cele mai vechi și mai utilizate scale clinice de 
evaluare a simptomelor psihotice. Prima variantă a BPRS include 16 itemi iar versiunile 
mai recente includ 18 itemi (J. Overall & Gorham, 1988) și 24 itemi (Lukoff et al., 1993). 
Scala evaluează o serie de constructe printre care ostilitatea, suspiciunea, halucinațiile, 
dezorganizarea conceptuală, grandoarea, aplatizarea afectivă etc. Cu ajutorul scalei se 
poate realiza un screening al celor mai importante sindroame psihiatrice, itemii 
parcurgând mai multe simptome ce indică severitatea tulburării psihotice evaluate. Scala 
este în mod particular utilă atunci când este necesară evaluarea eficacității tratamentului 
la persoane cu psihoze de intensitate moderată și severă. 
 
Internalized Stigma of Mental Illness scale (ISMI) (Ritsher, Otilingam, & Grajales, 2003) 
este o scală cu 29 de itemi auto-raportați concepută pentru a măsura experiențele 
subiective ale stigmatizării în rândul persoanelor cu tulburări mentale, și este grupată pe 
subscale care măsoară alienarea, susținerea stereotipurilor, discriminarea percepută, 
retragerea socială și rezistența la stigmatizare. Fiecare item este evaluat pe o scară Likert 



(1 = nu sunt de acord, 4 = sunt total de acord). Scala are o consistență internă puternică (α 
= 90), o fidelitate test-retest bună (r = .92) și o validitate de construct robustă. 
 
Impact of Event Scale (IES) (Horowitz, Wilner, & Alvarez, 1979) Conține 15 itemi care 
evaluează nivelul de gânduri intruzive și evitante despre un eveniment stresant și distresul 
asociat cu acel eveniment. Itemii evaluează frecvența de apariție a gândurilor pe o scară 
Likert (1 = deloc, 4 = des). Scorurile pot fi calculate pe două subscale intruziune/evitare 
și un scor total, unde scorurile mai mari reprezintă un distres mai ridicat. 
 
Genetic Counselling Outcome Scale – GCOS este o scală validată, cu 24 de itemi care 
măsoară convingerile unei persoane afectate de o tulburare mentală să simtă că are un 
anumit control și speranță pentru viitor (McAllister, Wood, Dunn, Shiloh, & Todd, 2011). 
Consistența internă (α = 0,87) și fidelitatea test-retest (r = 0,86) a scalei sunt bune. 
Fiecare item este evaluat pe o scară Likert (1 = dezacord puternic, 7 = puternic de acord). 
Scorurile pot varia între 24 la 168. În conformitate cu instrucțiunile privind utilizarea 
instrumentului, dacă participanții lasă mai mult de cinci itemi necompletați sunt excluși 
din analiză.  
 
Illness Management Self-Efficacy Scale - IMSES este un chestionar cu 9 itemi, care 
evaluează auto-eficacitatea în gestionarea tulburării (adică, încrederea în gestionarea 
propriei tulburări). Fiecare item este evaluat pe o scară Likert (1 = deloc încrezător și 10 
= foarte încrezător). Scorul total reprezintă suma tuturor răspunsurilor, iar scorurile mai 
mari indică niveluri mai ridicate de auto-eficacitate.  
 
Knowledge and risk perception —  Cunoștințele și percepția riscului au fost evaluate cu o 
scală ce conține 24 de itemi, concepută și validată pentru persoane cu istoric familial de 
tulburări mentale. Răspunsurile sunt de tip adevărat/fals, la care a fost adăugată si 
opțiunea “nu știu” pentru a evalua într-un mod mai adecvat, în cazul răspunsurilor 
greșite, dacă participantul are informații greșite sau lipsă de informații în legătură cu 
tulburarea.   
 
Intervenția: Protocolul de consiliere genetică pentru tulburări mentale este adaptat 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.  
 
Rezultate: 
 
Caracteristicile participanților sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Tabel 1. Caracteristicile sociodemografice ale participanților 

 TAU n(%) TAU + CG n(%) Total n(%) 
Vârsta, în ani m(SD)  40.46 (11.6) 38.38 (10.18) 39.39 (10.82) 
Gen    

Femei 14 (58.3) 13 (56.5) 27 (57.4) 



Bărbați 10 (41.7) 10 (43.5) 20 (42.6) 
Diagnostic    

Schizofrenie 13 (54.2) 13 (56.5) 26 (55.3) 
T. Bipolară 7 (29.2) 5 (21.7) 12 (25.5) 
T. Schizoafectivă 2 (8.3) 3 (13) 5 (10.6) 
Date lipsă 2 (8.3) 2 (8.7) 4 (8.5) 

Statut marital    
Căsătorit/relație 4 (16.7) 5 (21.7) 9 (19.1) 
Divorțat/separat 3 (12.5) 1 (4.3) 4 (8.5) 
Niciodată căsătorit 3 (12.5) 7 (30.4) 10 (21.3) 
Singur 10 (41.7) 5 (21.7) 15 (31.9) 
Văduv 0 (0) 1 (4.3) 1 (2.1) 
Date lipsă 4 (16.7) 4 (17.4) 8 (17) 

Număr de copii    
0 14 (58.3) 13 (56.5) 27 (57.4) 
1 4 (16.7) 3 (13) 7 (14.9) 
2 1 (4.2) 2 (8.7) 3 (6.3) 
4 1 (4.2) 0 (0) 1 (2.1) 
Date lipsă 4 (16.7) 5 (21.7) 9 (19.1) 

Etnie    
Română  14 (58.3) 15 (65.2) 29 (61.7) 
Maghiară 2 (8.3) 0 (0) 2 (4.3) 
Missing data (nu declară) 8 (33.3) 8 (34.8) 16 (34) 

Educație    
Generală 3 (12.5) 3 (13) 6 (12.8) 
Profesională 2 (8.3) 2 (8.7) 4 (8.5) 
Liceu 5 (20.8) 7 (30.4) 12 (25.5) 
Postliceală 2 (8.3) 2 (8.7) 4 (8.5) 
Licență 4 (16.7) 4 (17.4) 8 (17) 
Masterat 2 (8.3) 1 (4.3) 3 (6.4) 
Date lipsă 6 (25) 4 (17.4) 10 (21.3) 

Ocupație    
Șomer 3 (12.5) 4 (17.4) 7 (14.9) 
Angajat 3 (12.5) 7 (30.4) 10 (21.3) 
Pensionar  12 (50) 6 (26.1) 18 (38.3) 
Student 0 (0) 2 (8.7) 2 (4.3) 
Date lipsă 6 (25) 4 (17.4) 10 (21.3) 

Mediu    
Urban 15 (62.5) 13 (56.5) 28 (59.6) 
Rural 4 (16.7) 6 (26.1) 10 (21.3) 
Date lipsă 5 (20.8) 4 (17.4) 9 (19.1) 

Persoane locuință    
Părinți 8 (33.3) 4 (17.4) 12 (25.5) 
Partener 2 (8.3) 4 (17.4) 6 (12.8) 
Singur 5 (20.8) 5 (21.7) 10 (21.3) 



Colegi 1 (4.2) 0 (0) 1 (2.1) 
Frați/surori 0 (0) 1 (4.3) 1 (2.1) 
Familia 1 (4.2) 2 (8.7) 3 (6.4) 
Date lipsă 7 (29.2) 7 (30.4) 14 (29.8) 

Religie    
Ortodox 11 (45.8) 11 (47.8) 22 (46.8) 
Catolic 2 (8.3) 2 (8.7) 4 (8.5) 
Altele 6 (25) 5 (21.7) 11 (23.5) 
Non religios 1 (4.2) 1 (4.3) 2 (4.3) 
Date lipsă 4 (16.7) 4 (17.4) 8 (17) 

Venit lunar m(SD) 1353.18 
(1151.48) 

942 (1315.46) 1154.22 (1230.5) 

Nr zile internare m(SD) 9.84 (9.09) 8.8 (7.36) 9.39 (8.22) 
Număr de internări m(SD) 8.4 (8.73) 4 (3.31) 6.2 (6.76) 
Timp de la diagnostic, în ani m(SD) 10.68 (9.73) 10.11 (5.4) 10.42 (7.88) 
 

Rezultatele descriptive pentru fiecare instrument de evaluare utilizat și pentru fiecare 
grup, la ambele momente ale evaluării sunt prezentate în tabelul 2.  
 
Tabel 2. Medii și abateri standard pentru variabilele incluse în studiu 
 Consiliere genetică Control 
 pre post pre post 
BPRS 44.36 (12.69) 38.6 (12.06) 
IES     
   Total  39.78 (6.63) 39.83 (11.52) 34.06 (10.03) 41.18 (10.06) 
   Intrusion 16.76 (6.31) 18.41 (6.33) 15.15 (5.46) 18.41 (6.02) 
   Avoidance 20.92 (3.85) 21.41 (6.41) 19 (5.83) 22.25 (4.63) 
KNOW 8 (4.87) 10.09 (4.43) 8.5 (5.36) 8 (4.84) 
IMSES 67.61 (14.92) 66.18 (14.47) 66.82 (14.36) 73.75 (11.12) 
ISMI     
   Total 71.21 (9.9) 64.6 (14.4) 67.55 (16.2) 63.4 (16.76) 
   Alienation 13.7 (4.42) 14.36 (4.22) 14.38 (4.67) 14.61 (4.62) 
   Stereotype End. 13.6 (2.74) 14 (4.19) 12.6 (3.66) 13.81 (4.81) 
   Discrimination Expe. 10.72 (2.78) 11.08 (2.9) 11.83 (4.61) 11.33 (4.05) 
   Social With. 12.05 (2.28) 13.18 (3.09) 11.94 (4.32) 12.66 (5.38) 
   Stigma Resist. 19.66 (2.93) 12.08 (1.62) 18.71 (3.96) 11.75 (3.76) 
GCOS 111.11 (14.87) 118.09 (13.48) 107.26 (19.22) 116.88 (16) 
WAI-C     
   Total  65.36 (12.09)   
   Task  21 (5.83)   
   Bond  23.25 (4.33)   



   Goal  20.46 (4.73)   
WAI-T     
   Total  70.5 (9.14)   
   Task  24.18 (2.88)   
   Bond  23.43 (2.75)   
   Goal  22.87 (4.55)   
 
Cunoștințe și perceperea riscului (KNOW) 
 
Tabelul 1. Indicatori descriptivi ai nivelului cunoștințelor în pre și post-intervenție 
Variabila analizată Grup Media Ab.Std.  N 

Cunoștințe pre-
intervenție 

Tratament standard 7.83 5.37 12 
Tratament standard + consiliere 
genetică 

7.27 5.19 11 

Total 7.56 5.17 23 
Cunoștințe post-
intervenție 

Tratament standard 8.00 4.84 12 
Tratament standard + consiliere 
genetică 

10.09 4.43 11 

Total 9.00 4.67 23 
 
Analiza de varianță bifactorială a evidențiat faptul că nu există un efect de interacțiune al 
celor două variabile, F(1, 21)= 2.44, p= 0.133, ceea ce înseamnă că cele două grupuri 
comparate evoluează similar între cele două momente ale măsurării. 
 
Urmărind detaliat aceste evoluții, s-a constatat că grupul care a beneficiat de tratamentul 
standard nu și-a modificat semnificativ nivelul de cunoștințe, t(11)= -0.18, p= 0.854, 
evoluție valabilă și pentru grupul care a beneficiat de consiliere genetică alături de 
tratament standard, t(10)= -1.89, p= 0.088. De asemenea, compararea celor două grupuri 
în post-intervenție a dovedit lipsa unei diferențe semnificative între grupuri, t(21)-= -1.07, 
p= 0.294. 
 
Dincolo de absența semnificației statistice a rezultatelor la p< 0.05, generate parțial și de 
puterea statistică redusă, trebuie observate câteva tendințe ale rezultatelor, identificate 
prin analiza mărimii efectelor. Astfel, se poate constata că dacă pentru grupul cu 
tratament standard schimbarea la nivelul cunoștințelor are o mărime a efectului cvasi-
nulă, d= 0.03, în cazul grupului care a beneficiat de consiliere genetică, această creștere a 
avut o mărime medie a efectului, d= 0.54. De asemenea, compensând deficitul de putere 
statistică cu o creștere a probabilității ipotezei nule la 10% (p= 0.10), această creștere 
devine semnificativă statistic. Nu în ultimul rând, cuantificând creșterea nivelului de 
cunoștințe ale grupului cu consiliere genetică în termenii creșterii relative (procentuale), 
se poate constata că acesta a crescut cu 38.7% față de nivelul initial (în timp ce 
modificarea la nivelul grupului cu tratament standard este de doar 2.1% față de nivelul 
inițial). 
 



 
Concluzionând, putem afirma că la volumul dat al eșantionului și la o probabilitate a 
ipotezei nule de 5%, nici tratametul standard nici adăugarea consilierii genetice la acest 
tratament nu au generat modificări la nivelul cunoștințelor participanților la cercetare. 
Analizând însă rezultatele dintr-o perspectivă mai liberală (justificată de deficitul de 
putere statistică al analizei inițiale), mutând accentul de pe semnificația statistică pe 
mărimea efectului și modificarea în termeni relativi, constatăm potențialul consilierii 
genetice de a crește nivelul cunoștințelor cu mai mult de o treime din nivelul initial. 

 
Autoeficacitatea în managementul bolii 
 

Tabelul 2. Indicatori descriptivi ai autoeficacității în managementul bolii în pre și post-
intervenție 
Variabila analizată Grup Media Ab.Std.  N 

Autoeficacitate pre-
intervenție 

Tratament standard 64.44 14.21 9 
Tratament standard + consiliere 
genetică 

64.55 12.72 11 

Total 64.50 13.05 20 
Autoeficacitate post-
intervenție 

Tratament standard 74.00 12.12 9 
Tratament standard + consiliere 
genetică 

66.18 14.48 11 

Total 69.70 13.72 20 
 
Din analiza de varianță bifactorială rezultă că nu există un efect de interacțiune al 
factorilor, F(1, 18)= 1.180, p= 0.292, ceea ce sugerează o evoluție similară a celor două 
grupuri din pre-intervenție în post-intervenție. 
 
Detaliind această analiză s-a observant că grupul cu tratament standard a înregistrat o 
schimbare nesemnificativă, t(8)= -1.41, p= 0.196, evoluție similară cu cea a grupului care 
a beneficiat de consiliere genetică, t(10)= -0.45, p= 0.660. De asemenea, compararea 
celor două grupuri în post-intervenție indică faptul că nu există diferențe semnificative 
între grupuri, t(21)= 1.41, p= 0.172. 
 
Ca și în analiza precedentă, am urmărit mărimile efectelor la schimbarea înregistrată de 
cele două grupuri. Astfel, am constatat că grupul cu tratament standard și-a crescut 
autoeficacitatea cu o mărime medie a efectului (d= 0.67) și o proporție de 14.8% din 
nivelul inițial, în timp ce grupul cu consiliere genetică a înregistrat o schimbare cu o 
mărime foarte mică a efectului (d= 0.12) și o proporție de 2.5% din nivelul inițial. 
 
Concluzionând aceste rezultate, putem afirma că analizând la nivelul semnificației 
statistice, cele două condiții experimentale par să nu genereze diferențe la nivelul 
autoeficacității, însă mutând accentual pe mărimile efectelor, tratamentul standard pare să 
beneficieze de o ușoară superioritate. 
 
 



 Beneficiile consilierii genetice (GCOS) 
 
Tabelul 3. Indicatori descriptivi ai benefiiciilor consilierii genetice în pre și post-
intervenție 
Variabila analizată Grup Media Ab.Std. N 

GCOS pre-intervenție Tratament standard 107.17 24.05 6 
Tratament standard + consiliere 
genetică 

110.45 13.48 11 

Total 109.29 17.23 17 
GCOS post-intervenție Tratament standard 114.83 16.46 6 

Tratament standard + consiliere 
genetică 

118.09 13.49 11 

Total 116.94 14.18 17 
 
Analiza de varianță bifactorială a reliefat faptul că nu există un efect de interacțiune al 
celor doi factori, F(1, 15)= 0.01, p=0.998, cee ace înseamnă că cele două grupuri au 
evoluat cvasi-identic între cele două momente ale măsurării. 
 
Analizând modul concret în care au evoluat, s-a constatat că  grupul cu tratament 
standard nu a înregistrat o schimbare semnificativă statistic, t(5)= -0.70, p= 0.511, 
evoluție similară cu cea a grupului cu consiliere genetică, t(10)= -1.44, p= 0.179. La 
finalul intervenției s-a constatat că nu există diferențe semnificative între cele două 
grupuri, t(18)= -0.18, p= 0.857. 
 
Analiza la nivelul mărimilor efectului a evidențiat faptul că grupul cu tratament standard 
s-a schimbat cu o mărime mică a efectului, d= 0.31, în timp ce grupul cu consiliere 
genetică s-a schimbat cu o mărime medie a efectului, d= 0.56. 
 
Concluzionând, la nivelul de putere statistică la care s-a făcut analiza, nu există diferențe 
de eficiență între cele două grupuri (similar ineficiente), cu o ușoară superioritate a 
consilierii genetice în planul mărimii efectelor. 

 
Impactul evenimentului (IES) 
 

Tabelul 4. Indicatori descriptivi ai impactului perceput al evenimentului (IES) 
Variabila analizată Grup Media Ab.Std. N 

IES pre-intervenție Tratament standard 32.71 13.72 7 
Tratament standard + consiliere 
genetică 

39.45 6.99 11 

Total 36.83 10.33 18 
IES post-intervenție Tratament standard 41.14 12.17 7 

Tratament standard + consiliere 
genetică 

42.00 9.18 11 

Total 41.67 10.10 18 



 
În urma analizei de varianță bifactorială s-a constatat că nu există o interacțiune între cei 
doi factori, ceea ce înseamnă că grupurile au evoluat similar între pre și post intervenție, 
F(1, 16)= 1.18, p= 0.293. 
 
Nuanțând acest rezultat, am constatat că grupul cu tratament standard a înregistrat o 
schimbare nesemnificativă, t(6)= -1.36, p= 0.220, evoluție similar cu cea a grupului cu 
consiliere genetică, t(10)= -1.31, p= 0.218. La finalul intervenției nu s-au înregistrat 
diferențe semnificative între grupuri, t(21)= 0.29, p= 0.769. 
 
În planul mărimilor efectelor se poate observa o mărime medie, d= 0.61 pentru grupul cu 
tratament standard și o mărime mică, d= 0.36 pentru grupul cu consiliere genetică. 
 
Concluzionând, rezultatele indică faptul că cele două intervenții comparate sunt similar 
ineficiente. 

 
Internalizarea stigmei 
 
Alienare 

 
Tabelul 5. Indicatori descriptivi ai internalizării stigmei - alienare 
Variabila analizată Grup Media Ab.Std. N 

Alienare pre-
intervenție 

Tratament standard 15.64 4.43 11 
Tratament standard + consiliere 
genetică 

13.27 3.26 11 

Total 14.45 3.98 22 
Alienare post-
intervenție 

Tratament standard 15.00 4.02 11 
Tratament standard + consiliere 
genetică 

14.36 4.23 11 

Total 14.68 4.04 22 
 
În urma analizei de varianță bifactorială s-a observat absența unui efect de interacțiune a 
factorilor, F(1, 20)= 2.53, p= 0.127, ceea ce înseamnă că nu sunt diferențe de evoluție a 
celor două grupuri între momentele măsurării. 
 
Detaliind, observăm că grupul cu tratament standard nu se modifică semnificativ, t(10)= 
0.84, p= 0.418, evoluție similară cu cea a grupului cu consiliere genetică, t(10)= -1.39, p= 
0.192. La finalul intervenției, cele două grupuri nu diferă semnificativ, t(22)= 0.13, p= 
0.891. 
 
Evoluția celor două grupuri în termenii mărimii efectelor se traduce printr-o reducere 
ușoară a alienării pentru grupul cu tratament standard (d= -0.14) și o creștere ușoară 
pentru grupul cu consiliere genetică (d= 0.33). 

 
 



Asumarea steretipurilor 
 
Tabelul 6. Indicatori descriptivi ai internalizării stigmei – asumarea stereotipurilor 
Variabila analizată Grup Media Ab.Std. N 

Asumarea 
stereotipurilor pre-
intervenție 

Tratament standard 11.50 4.51 6 
Tratament standard + consiliere 
genetică 

12.80 2.74 10 

Total 12.31 3.42 16 
Asumarea 
stereotipurilor post-
intervenție 

Tratament standard 11.51 4.09 6 
Tratament standard + consiliere 
genetică 

13.00 2.71 10 

Total 12.44 3.24 16 
 
În urma analizei de varianță bifactorială s-a observat absența unui efect de interacțiune a 
factorilor, F(1, 14)= 0.038, p= 0.849, ceea ce înseamnă că nu sunt diferențe de evoluție a 
celor două grupuri între momentele măsurării. 
 
Nuanțând acest rezultat, am constatat că grupul cu tratament standard a înregistrat o 
schimbare nesemnificativă, t(5)= 0.01, p= 0.999, evoluție similară cu cea a grupului cu 
consiliere genetică, t(9)= -0.32, p= 0.751. La finalul intervenției nu s-au înregistrat 
diferențe semnificative între grupuri, t(20)= -0.09, p= 0.926. 
 
În termenii mărimii efectelor, ambele grupuri s-au modificat cu o magnitudine cvasi-nulă, 
d= 0.01 pentru grupul cu tratament standard respectiv d= 0.07 pentru grupul cu consiliere 
genetică. 
 
Sintetizând aceste rezultate putem spune că cele două intervenții comparate sunt în egală 
măsură ineficiente. 

 
Experiența discriminării 
 

Tabelul 7. Indicatori descriptivi ai internalizării stigmei – experiența discriminării 
Variabila analizată Grup Media Ab.Std. N 

Experiența 
discriminării pre-
intervenție 

Tratament standard 12.30 4.88 10 
Tratament standard + consiliere 
genetică 

11.00 2.76 12 

Total 11.59 3.83 22 
Experiența 
discriminării post-
intervenție 

Tratament standard 11.60 3.75 10 
Tratament standard + consiliere 
genetică 

11.08 2.91 12 

Total 11.32 3.24 22 
 



Analiza de varianță bifactorială a evidențiat faptul că nu există un efect de interacțiune al 
celor două variabile, F(1, 20)= 0.26, p= 0.519, ceea ce înseamnă că cele două grupuri 
comparate evoluează similar între cele două momente ale măsurării. 
 
Urmărind detaliat aceste evoluții, s-a constatat că grupul care a beneficiat de tratamentul 
standard nu și-a modificat semnificativ nivelul de cunoștințe, t(9)= 0.88, p= 0.398, 
evoluție valabilă și pentru grupul care a beneficiat de consiliere genetică alături de 
tratament standard, t(11)= -0.09, p= 0.925. De asemenea, compararea celor două grupuri 
în post-intervenție a dovedit lipsa unei diferențe semnificative între grupuri, t(22)-= 0.17, 
p= 0.864. 
 
Analizând mărimile efectelor, s-a constatat de asemenea că similaritatea ineficienței celor 
două intervenții se regăsește și la nivelul magnitudinii schimbării, mici atât pentru grupul 
cu tratament standard (d=-0.14) cât și pentru grupul cu consiliere genetică (d=0.02). 

 
Retragere socială 
 

Tabelul 8. Indicatori descriptivi ai internalizării stigmei – retragere socială 
Variabila analizată Grup Media Ab.Std. N 

Retragere socială pre-
intervenție 

Tratament standard 11.92 4.76 12 
Tratament standard + consiliere 
genetică 

12.27 1.95 11 

Total 12.09 3.62 23 
Retragere socială post-
intervenție 

Tratament standard 12.67 5.38 12 
Tratament standard + consiliere 
genetică 

13.18 3.09 11 

Total 12.91 4.35 23 
 
În urma analizei de varianță bifactorială s-a observat absența unui efect de interacțiune a 
factorilor, F(1, 21)= 0.01, p= 0.926, ceea ce înseamnă că nu sunt diferențe de evoluție a 
celor două grupuri între momentele măsurării. 
 
Detaliind, observăm că grupul cu tratament standard nu se modifică semnificativ, t(11)= -
0.50, p= 0.623, evoluție similară cu cea a grupului cu consiliere genetică, t(10)= -1.31, p= 
0.219. La finalul intervenției, cele două grupuri nu diferă semnificativ, t(21)= -0.27, p= 
0.784. 
 
La nivelul mărimilor efectului se constată că pentru ambele intervenții se înregistrează o 
creștere a retragerii sociale, cu magnitudine mică pentru tratamentul standard (d=0.15) și 
o magnitudine medie pentru consilierea genetică adăugată (d=0.46) 

 
Rezistența la stigmă 
 

Tabelul 8. Indicatori descriptivi ai internalizării stigmei – rezistența la stigmă 



Variabila analizată Grup Media Ab.Std. N 

Rezistența la stigmă 
pre-intervenție 

Tratament standard 18.50 4.58 10 
Tratament standard + consiliere 
genetică 

19.83 2.59 12 

Total 19.23 3.60 22 
Rezistența la stigmă 
post-intervenție 

Tratament standard 11.60 2.17 10 
Tratament standard + consiliere 
genetică 

12.08 1.62 12 

Total 11.86 1.86 22 
 
Din analiza de varianță bifactorială rezultă că nu există un efect de interacțiune al 
factorilor, F(1, 20)=0.33, p= 0.567, ceea ce sugerează o evoluție similară a celor două 
grupuri din pre-intervenție în post-intervenție. 
 
Detaliind această analiză s-a observat că grupul cu tratament standard a înregistrat o 
creștere semnificativă a rezistenței la stigma (această subscală fiind alcătuită din itemi 
inversați, scorurile mici indică o rezistență mai mare), t(9)= 5.29, p< 0.001, evoluție 
similară cu cea a grupului care a beneficiat de consiliere genetică, t(11)= 9.94, p< 0.001. 
Compararea celor două grupuri în post-intervenție indică faptul că nu există diferențe 
semnificative între grupuri, t(22)= -0.28, p= 0.781. Cu alte cuvinte, ambele intervenții 
sunt eficiente în creșterea rezistenței la stigma. 
 
În ce privește mărimile efectelor, acestea sunt foarte mare (d=1.58) pentru tratamentul 
standard respectiv, similar, foarte mare pentru grupul cu consiliere genetică adăugată (d= 
2.99). 
 
 
OBIECTIV 3: Diseminarea serviciilor de consiliere genetica  
GRAD DE REALIZARE: REALIZAT 
LIVRABIL:  

► Manuscris submis 
         ► Comunicări științifice 

 
 
Workshop-urile organizate și prelegerile susținute în această etapă au avut ca principal rol 
diseminarea informaților sintetizate despre proiect și a rezultatelor prelimiare, echipă, 
informații pentru pacienți și familiile acestora cât și pentru profesioniștii din sănătate.  
 
Consilierea și testarea genetică pentru tulburările mentale sunt încă în curs de dezvoltare, 
iar accesul la serviciile de ultimă generație nu este egal în Europa. De fapt, în majoritatea 
țărilor europene persistă o serie de provocări: (i) cu toate că datele genomice în 
managementul pacienților sunt din ce în ce mai folosite, traducerea rezultatelor 
cercetărilor din domeniul geneticii psihiatrice în servicii clinice semnificative precum 
consiliere și testare genetică pentru tulburările mentale este inconsecventă; (ii) în puținele 
țări europene în care consilierea genetică pentru tulburări mentale este disponibilă, 



profesioniști din mai multe domenii (de exemplu medici geneticieni, consilieri genetici, 
psihiatri, psihologi) cu abilități și competențe inegale oferă acest serviciu, iar situația este 
puțin probabil să se îmbunătățească dacă nu vor fi implementate programe de formare 
standardizate; (iii) trebuie urgent elaborate ghiduri și recomandări standardizate pentru 
consiliere și testare genetică în tulburările mentale pentru a asigura calitatea serviciilor de 
genetică psihiatrică în Europa; (iv) pentru a permite evaluarea calității și eficacității, 
implementarea și monitorizarea consilierii și testării genetice pentru tulburările mentale, 
sunt necesare mai multe cercetări deoarece doar datele empirice pot susține practici și 
politici evidence based. 
 
Este necesar cadru de lucru cuprinzător pentru genetica psihiatrică (cercetare, practică și 
formare) la nivel european. Schimbul de date și cunoștințe sunt esențiale pentru evaluarea 
furnizării serviciilor la nivel european și pentru a dezvolta, implementa și evalua 
serviciile de consiliere și testare genetică pentru tulburări mentale. Acest lucru necesită 
un acord privind protocoale standardizate și recomandări de practică în conformitate cu 
cunoștințele din genetica psihiatrică, reglementările naționale/europene și ghidurile etice. 
 
Este nevoie de un curriculum cu abilități, competențe și cunoștințe specifice pentru a fi 
utilizate în formarea profesioniștilor din domeniul sănătății pentru a satisface nevoile de 
sănătate, beneficii economice și sociale a persoanelor și familiilor afectate. Ulterior 
acestui proiect ne propunem continuarea furnizării de servicii dar și dezvoltarea respectiv 
diseminarea ghidurilor de bune practici care vor asigura pe termen lung standardizarea 
consilierii și testării genetice pentru tulburările mentale la nivel internațional.  
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