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1. Consilierea genetică: 

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

adapteze la implicaţiile medicale şi psihologice ale afecţiunilor genetice (American 

Society of Human Genetics, 19975, 2007).  

 

Obiectivele consilierii genetice: 

o analiza istoricului familial pentru a evalua riscul de apariţie sau riscul de 

recurenţă a unui diagnostic psihiatric în familie 

o prezentarea de informaţii despre natura bolii, modele de transmitere, testare, 

management, prevenţie 

o consilierea pentru a promova decizii informate şi în concordanţă cu scopurile 

familiale, valorile etice şi culturale 

o reducerea anxietăţii legate de recurenţa/complicaţiile bolii şi reducerea 

sentimentelor de stigma şi vinovăţie 

o oferirea de suport pentru a încuraja adaptarea la boală pentru cei afectaţi şi 

pentru ceilalţi membri ai familiei  

 

Structura şedinţei de consiliere genetică: 

o Oferirea de informaţii despre ce înseamnă consilierea genetică şi stabilirea 

agendei de discuţii 

o Discutarea detaliată a istoricului familial (cel puţin 3 generaţii) 

o Discutarea incidenţei, prevalenţei, transmiterii şi managementul tulburărilor 

mentale întâlnite la pacient/familie 

o Evaluarea potenţialilor factorilor de risc şi factorilor declanşatori ai bolii mentale 

o Analizarea riscului de recurenţă  



 

 

o Discutarea factorilor de mediu care ar putea favoriza sau declanşa boala şi 

simptomele de urmărit la alți membri ai familiei 

o Prezentarea modalităţilor de prevenţie a apariției sau agravării simptomelor 

o Abordarea aspectelor psihosociale cu care pacientul sau ceilalţi membri ai 

familiei se pot confrunta 

o Abordarea implicaţiilor şi a incertitudinii legate de riscurile pentru alți membri ai 

familiei  

o Oferirea de materiale educaţionale sau alte resurse despre boală 

o Prezentarea surselelor de suport şi ajutor care pot fi solicitate de către pacient 

şi/sau familie 

 

Abordarea riscului de recurenţă: 

o Analiza contextului în care se manifestă boala (istoric familial, risc populaţional, 

reprezentarea și impactul bolii) 

o Evaluarea severităţii percepute de către pacient/ familie 

o Estimarea riscului perceput de către pacient/ familie  

o Particularizarea riscului empiric, specific pentru fiecare client/ familie 

o Prezentarea probabilităţii numerice sub forma de interval (evitarea unor 

termeni ca “foarte redus, foarte probabil, foarte ridicat”) 

 

2. Consilierul genetic: 

• Prezintă informaţiile într-o manieră empatică, altruistă, non-coercitivă şi într-un 

limbaj de interfață 

• Are ca şi scop prezentarea informaţiilor relevante pentru: 

o facilitarea înţelegerii informaţiilor genetice şi de mediu care contribuie la boală 

o reducerea distresului emoţional şi creşterea sentimentului de control  

o facilitarea luării de decizii 

o facilitarea aderenței la tratament 

• Abordează implicaţiile bolii pentru pacient, familie şi asupra dinamicii familiale 



 

 

 

• Pregăteşte şedinţa în prealabil, inclusiv informaţiile despre grupuri de suport sau 

materiale cu informaţii generale despre consilierea genetică sau despre boală  

• Abordează informațiile într-o manieră personalizată 

• Este la curent cu informaţiile recent publicate în literatura de specialitate (ex. 

ghiduri internaționale, recomandări, tratamente, testări etc.). 

 

Consilierul genetic are în vedere următoarele întrebări: 

1. Care este istoricul familial? Cât de multe detalii sunt necesare despre istoricul 

psihiatric pentru a avea o imagine clară asupa situaţiei clientului? 

2. Ce întrebări are pacientul? Care sunt temerile sau neclaritățile pe care le are? 

Cum pot fi formulate întrebările şi informaţiile de transmis? 

3. Care sunt cele mai importante subiecte care trebuie abordate (transmitere, 

decizii, suport, implicaţii emoţionale şi sociale)? 

4. Ce informaţii sunt necesare pentru particularizarea riscului de recurenţă? Ce 

informaţii suplimentare sunt necesare pentru determinarea riscului? Ce risc de 

recurenţă poate oferi consilierul, pentru cine şi pentru ce tulburări mentale?  

5. Care sunt informaţiile pe care le-a reţinut pacientul/familia? 

 

 

3. Principalele caracteristici ale tulburărilor mentale severe: 

 

Schizofrenia 

o Caracterizată de distorsiuni în: 

- Gândire, Comportament, Emoții, Limbaj 

- Percepţie 

- Sentimentul de sine 

 

 



 

 

o Simptome frecvente:  

- Halucinaţii: auzul sau vederea unor lucruri care nu sunt reale 

- Delir: credinţe false, care sunt persistente contrar dovezilor 

- Comportament atipic: dezorganizat, auto-neglijare, vorbire incoerentă 

- Gândire dezorganizată: dificultate în a lua decizii sau a utiliza informaţii 

relevante 

- Aplatizare afectivă şi lipsa funcţionalităţii zilnice, izolare şi retragere socială 

o Factorii genetici şi de mediu, alături de dezechilibrele neurochimice contribuie la 

formarea acestor manifestări. 

o Frecvenţă:  

- 1% din populaţia generală. 

- 10% din persoanele care au o rudă de gradul I afectată (părinte, frate, copil) 

ar putea manifesta la rândul lor simptome 

o Afectează de obicei mai mulţi bărbaţi decât femei (incidenţă de 4:3 pentru 

bărbaţi) 

o Diagnosticul se pune în urma unui consult psihiatric şi se bazează pe istoricul 

medical şi pe simptomatologia manifestată. Nu există teste genetice care să 

confirme diagnosticul clinic 

o De regulă tratamentul are în vedere ameliorarea simptomatologiei prin medicaţie 

(ex. antipsihotice) şi psihoterapie. 

 

 

Tulburarea bipolară 

o Caracterizată de modificări ale: 

- Dispoziţiei  

- Somnului 

- Nivelului de energie 

- Gândirii 

- Comportamentului 



 

 

 

o Schimările dispoziţionale reprezintă trecerea bruscă la una dintre următoarele 

stări: 

- Manie sau hipomanie: stări de euforie, fericire extremă, fugă de idei, energie 

exagerată, lipsa somnului, comportament riscant, vorbire rapidă şi 

dezorganizată 

- Depresie: trăiri de tristeţe intensă, pierderea plăcerii şi interesului, dificultăţi 

de concentrare, dereglări ale apetitului şi ale somnului, inactivitate şi izolare, 

gânduri legate de moarte 

o Schimbările dispoziţionale pot varia ca şi frecvenţă de manifestare, de la câteva 

ori pe an la câteva ori pe săptămână 

o Afectează relaţiile personale, performanţa şcolară sau profesională şi poate duce 

chiar la suicid 

o Mecanismele implicate în apariția bolii vizează interacţiunea dintre factori 

genetici și de mediu  

o Frecvenţă: 

- între 0,8 şi 1,6% din populaţia generală 

- două treimi din cei diagnosticaţi cu tulburare bipolară au cel puţin o rudă cu 

acelaşi diagnostic sau cu un episod depresiv major în istoric 

- vârsta medie la care se declanşează boala este între 25 şi 33 de ani, dar 

poate apărea şi în copilăria timpurie sau până la 40-50 de ani 

o Afectează în mod egal femeile şi bărbaţii (incidenţă de 1:1 pentru ambele sexe). 

o Diagnosticul se pune în urma unui consult psihiatric şi se bazează pe istoricul 

medical şi pe simptomatologia manifestată. Nu există teste genetice care să 

confirme diagnosticul clinic 

o De regulă tratamentul are în vedere ameliorarea simptomatologiei prin medicaţie 

(ex. litium) şi psihoterapie. 

 

 



 

 

 

Tulburarea schizoafectivă 

o Caracterizată de simptome: 

- specifice schizofreniei 

◦ Halucinaţii: auzul sau vederea unor lucruri care nu sunt reale 

◦ Delir: credinţe false, care sunt persistente contrar dovezilor 

◦ Gândire dezorganizată: dificultate în a lua decizii 

- specifice tulburării bipolare 

◦ Manie: euforie, fugă de idei, energie exagerată, lipsa somnului, 

comportament riscant, vorbire rapidă şi dezorganizată 

◦ Depresie: trăiri de tristeţe intensă, pierderea plăcerii şi interesului, 

dificultăţi de concentrare, dereglări ale apetitului şi ale somnului, 

inactivitate şi izolare, gânduri legate de moarte 

o Afectează relaţiile personale, performanţa profesională, poate duce la izolare şi 

dificultăţi semnificative în funcţionarea zilnică 

o Mecanismele implicate în apariția bolii vizează interacţiunea dintre factori 

genetici și de mediu  

o Frecvenţă: 

- între 0,5 şi 1% din populaţia generală 

- datele cu privire la riscul de recurenţă pentru o persoană care are o rudă de 

gradul I diagnosticat cu tulburare schizoafectivă sugerează aproximativ 

acelaşi interval ca şi pentru persoanele diagnosticate cu schizofrenie  

o Afectează în mod egal femeile şi bărbaţii, dar bărbaţii par să manifete boala mai 

devreme 

o Diagnosticul se pune în urma unui consult psihiatric şi se bazează pe istoricul 

medical şi pe simptomatologia manifestată. Nu există teste genetice care să 

confirme diagnosticul clinic 

o De regulă tratamentul are în vedere ameliorarea simptomatologiei prin medicaţie 

şi psihoterapie. 



 

 

 

4. Dificultăţi în consilierea genetică a tulburărilor mentale severe: 

1. Pacientul nu este interesat sau nu înțelege informaţiile oferite 

2. Pacientul este circumspect în legătură cu informaţiile primite 

3. Cunoştiinţe insuficiente despre etiologia afecțiunilor şi factorii de risc implicaţi, riscul 

de recurenţă sau rolul (și limitele) consilierii genetică pentru tulburările mentale 

4. Dificultăţi în identificarea factorilor de mediu cu un efect asupra declanşării bolii 

5. Dificultăţi în calcularea riscului de recurenţă datorită informaţiilor neclare sau 

insuficiente 

6. Frustrarea consilierului şi a pacientului vizavi de faptul că informaţiile despre 

tulburările mentale severe şi posibilitatea personalizare a informaţiilor sunt încă 

insuficiente 

 

5. Structura ședinței de consiliere genetică: 

 

Istoricul familial 

o Se discută istoricul familial al pacientului, cu detalierea afecțiunilor psihiatrice 

(primele simptome, vârsta la care a fost diagnosticat, manifestări ale bolii). 

o Se discută istoricul psihiatric din familie (persoane afectate, gradul de rudenie, 

diagnosticul bolilor psihiatrice, manifestări mentale nediagnosticate sau alte boli 

familiale, vârsta la care au debutat, simptome etc.) –cel puţin 3 generaţii. 

o Se realizează pedigree-ul familial (Anexa 5). 

 

Informaţii despre tulburarea mentală 

o Evaluarea percepţiilor şi neclarităţilor pacientului/ familiei despre tulburarea 

mentală 

o Prezentarea de informaţii despre tulburarea mentală (particularizarea și 

personalizarea informaţiilor, acolo unde este posibil):  prevalenţa în populaţia 

generală și mecanismele implicate în apariţia bolii 



-  

 

o Tulburările mentale severe sunt determinate de interacţiunea dintre o serie de 

factori genetici şi factori de mediu (particularizarea și personalizarea informaţiilor, 

acolo unde este posibil);  

o Tulburările mentale pot apărea și în absenţa unui istoric familial. 

- transmiterea: 

◦ modul de transmitere este complex 

◦ istoricul familial constituie un factor de risc 

◦ prezentarea modelului transmiterii multifactoriale 

- managementul: 

◦ tratament farmacologic şi/ sau psihologic 

◦ evitarea unor factori de mediu care ar putea constitui factori de risc 

 

Riscul de recurenţă 

o Evaluarea riscului de recurenţă perceput de către pacient/ familie 

o Estimarea intervalului riscului de recurenţă pornind de la date empirice şi date 

din istoricul familial  

 

 Implicaţii sociale şi emoţionale: 

o Exprimarea emoţiilor, gândurilor, rezervelor sau temerilor în legătură cu 

informaţiile primite 

o Evaluarea stigmei percepute şi a sentimentelor de rușine şi vinovăţie asociate 

tulburării mentale din familie.  

 

Surse de suport 

o Evaluarea surselor de suport ale pacientului/ familiei  

o Prezentarea altor surse de suport şi ajutor care pot fi abordate de către client 

şi/sau familie (grupuri de suport, psihoterapie, consiliere psihologică)  

o Oferirea de materiale educaţionale sau resurse cu date despre boală (broşuri, 

site-uri de informare) 



 

 

 

Sumarizarea şedinţei de consiliere genetică 

o Realizarea unui scurt rezumat al informaţiilor prezentate în şedință 

o Evaluarea informaţiilor noi pe care le-a aflat pacientul/ familia  

o Discutarea neclarităţilor sau întrebărilor care nu au fost abordate pe parcursul 

şedinţei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fișă sumarizată a procesului de consiliere genetică 

 

Etape în  

consilierea genetică 

 

Descriere 

Ce este consilierea 

genetică? 

Definiţie, informaţii despre confidenţialitate, evaluarea 

aşteptărilor şi percepţiilor, stabilirea agendei de lucru. 

Istoricul familial  Întocmirea istoricului familial, inclusiv detalii despre 

afecțiunile psihiatrice, inclusiv primele simptome, vârsta 

de debut, manifestări ale bolii, diagnosticul pentru cel 

puţin 3 generaţii. 

Informaţii despre 

tulburare 

Evaluarea întrebărilor/ neclarităţilor pacientului/ familiei 

despre boală, prezentarea de informaţii despre 

tulburarea mentală: prevalenţa şi incidenţa în populaţia 

generală; mecanismele implicate în apariţia bolii; 

transmitere; management. 

Riscul de recurenţă Evaluarea riscului de recurenţă perceput de către 

pacient, estimarea intervalului riscului de recurenţă 

pornind de la date empirice şi date din istoricul familial. 

Implicaţiile sociale şi 

emoţionale ale bolii 

Exprimarea emoţiilor, gândurilor şi a îngrijorărilor 

pacientului în legătură cu informaţiile primite, discutarea 

stigmei şi vinovăţiei legate de apariţia bolii. 

Surse de suport Evaluarea surselor de suport ale pacientului, 

prezentarea altor surse de suport care pot fi abordate de 

către pacient şi/sau familie (grupuri de suport, 

psihoterapie, consiliere psihologică), oferirea de 

materiale educaţionale sau resurse cu date despre 

boală (broşuri, site-uri de informare). 

Sumarizarea şedinţei 

de consiliere 

genetică 

Realizarea unui scurt rezumat al şedinţei, evaluarea 

informaţiilor noi pe care le-a aflat pacientul/ familia, 

discutarea neclarităţilor sau întrebărilor care nu au fost 

abordate pe parcursul şedinţei. 



 

 

Fișă practică cu întrebări utile în timpul ședinței de consiliere genetică 

 

Etape în  

Consilierea genetică 

Tipuri de întrebări care pot fi utilizate (exemple) 

Ce este consilierea 
genetică? 

◦ Ați auzit pănă acum despre consilere genetică? Practic, o să 
discutăm informaţii despre când şi cum s-a manifestat boala la dvs 
şi la alţi membri din familie, informaţii despre ce înseamnă boala, 
cum se manifestă şi cum se transmite, şi alte aspecte care vă 
afectează emoţional şi social, sau surse unde puteţi solicita suport 
şi ajutor. 

Istoricul familial  ◦ Care este diagnosticul dvs.? Care este vârsta la care aţi fost 
diagnosticat? Care au fost primele simptome pe care le-aţi avut? 

◦ Mai sunt şi alţi membri ai familiei care sunt afectaţi/ diagnosticaţi 
cu boli mentale? Care sunt aceştia? Care este diagnosticul? Când 
au fost diagnosticaţi? Care au fost simptomele cu care s-au 
confruntat? Mai sunt şi alte aspecte medicale din familie pe care 
aţi vrea să le menţionaţi? 

Informaţii despre boală ◦ Tulburările mentale severe sunt cauzate de interacţiunea dintre 
anumite gene şi o serie de factori de mediu 

◦ Modul de transmitere este complex (prezentarea modelului 
transmiterii multifactoriale)  

◦ Istoricul familial constituie un factor de risc 

◦ Este recomandată urmarea unui tratament farmacologic şi/sau 
psihologic.  

◦ Este importantă evitarea unor factori de mediu care ar putea 
constitui factori de risc şi adoptarea unor comportamente 
sănătoase (program de odihnă, strategii de a face faţă stresului, 
evitarea consumului de alcool sau droguri, creşterea suportului 
social sau apelarea la servicii de sănătate mentală). 

Riscul de recurenţă ◦ Care credeţi că este posibilitatea ca un alt membru din familia dvs. 
să aibă aceeași boală? 

Implicaţiile sociale şi 
emoţionale ale bolii 

◦ Care sunt momentan îngrijorările dvs.?  

◦ În ce măsură vă ajută informaţiile primite?  

◦ Care sunt potenţialele dificultăţi pe care anticipați că o le 
întâmpinaţi în viitor?  

Surse de suport ◦ Care sunt persoanele pe care le consideraţi apropiate şi care 
simţiţi că vă oferă ajutor şi suport?  

Sumarizarea şedinţei de 
consiliere genetică 

◦ Care sunt informaţiile care vă sunt neclare în urma discuţiei 
noastre?  

◦ Care sunt lucrurile care v-au rămas în minte în urma discuţiei de 
astăzi? 

 


