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Obiectivele generale ale proiectului 

 

Obiectivul principal din cadrul acestui proiect constă în dezvoltarea și implementarea unei 

metodologii de evaluare și investigare a predictorilor eficienței în consilierea genetică. 

Primele trei studii vizează identificarea principalelor competențe esențiale într-un demers 

eficient de consiliere genetică: (1) ce anume face ca procesul de consiliere genetică să fie 

eficient; (2) care sunt cele mai importante competențe ale consilierilor genetici; (3) care este 

relația dintre competențele consilierilor genetici și eficiența procesului de consiliere genetică; 

(4) care dintre caracteristicile consilierilor genetici contribuie cel mai mult la rezultatele 

consilierii genetice; (5) ce anume constituie un proces deconsiliere genetică eficient. Cel de-al 

patrulea studiu este axat pe dezvoltarea și implementarea unui instrument care vizează 

evaluarea competențelor de bază ale consilierilor genetici - similitudini și diferențe în practica 

de consiliere genetică precum și caracteristici personale sau profesionale - în context 

internațional. 

 

Obiectivele etapei 

 

Consilierea genetică se dezvoltă treptat și inegal la nivel global. În unele țări 

consilierea genetică este un serviciu deja tradițional în timp ce în altele este doar un concept 

emergent, în curs de dezvoltare. În primele doua studii aferente acestei etape ne-am propus (1) 

evaluarea literaturii respectiv a documentelor publice disponibile și (2) descrierea statusul 

curent al consilierii genetice și dezvoltările din acest domeniu pe baza informațiilor furnizate 

de experți din 16 țări. Concluziile noastre au în vedere: (a) înțelegerea actuală a conceptului 

de consiliere genetică; (b) disponibilitatea serviciilor pentru pacienți; (c) disponibilitatea 

formării profesionale; (d) disparitățile sistemelor de sănătate și diferențele culturale cu impact 

asupra practicii; și (e) provocări anticipate în viitor.  

  

Grad de realizare:  

Realizat ✔  

Livrabile:  

Website (http://grace.granturi.ubbcluj.ro/) ✔  

Manuscris în pregătire ✔  

Manuscris submis ✔  
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Considerente introductive 

 

Consilierea genetică este definită ca procesul de a asista oamenii să "înțeleagă și să se 

adapteze la implicațiile medicale, psihologice și familiale ale mecanismelor genetice implicate 

în apariția bolii" (NSGC, 2006). Acest proces integrează: (1) Interpretarea istoricului familial 

pentru a evalua riscurile apariției bolii, recidivei sau recurenței; (2) Informare despre 

transmitere, testare, management, prevenție, resurse disponibile și cercetare; (3) Consiliere 

psihologică pentru facilitarea alegerilor informate și adaptarea la risc sau boală (Resta et al., 

2006). 

Consilierea genetică are un rol esențial în înțelegerea etiologiei diverselor afecțiuni, a 

implicațiilor testelor genetice și în încurajarea autonomiei pacientului în alegerea opțiunilor 

de screening sau de tratament, facilitând decizii informate și asumate de pacienți și familii 

(Austin, 2010; Broadstock, Michie, & Marteau, 2000; Roche, 2006). Consilierea genetică 

contribuie de asemenea și în gestionarea stigmei, managementul distresului emoțional și 

scăderea  pesimismului sau optimismul nejustificat cu privire la implicațiile testelor genetice 

sau ale tratamentului (Friesen, Lawrence, Brucato, Girgis, & Dixon, 2016; Tsuang, Stone, și 

Faraone, 2001). 

Pe măsură ce avem o tot mai bună înțelegere a complexității mecanismelor implicate 

în apariția diferitelor boli, devine tot mai evidentă și nevoia pacienților și familiilor de a 

înțelege și a se adapta la riscurile și implicațiile asociate bolii (Austin & Honer, 2005; Duffy, 

Grof, Robertson & Alda, 2000; Finn & Smoller, 2006; Jenkins & Arribas-Ayllon, 2016). 

Studiile au arătat în mod constant că mai mult de jumătate dintre persoanele afectate de boli 

complexe, precum și rudele lor apropiate, sunt interesate de educație și consiliere genetică 

(DeLisi & Bertisch, 2006; Lyus, 2007; Quaid, Aschen, Smiley & Nurnberger, 2001; Schulz și 

colab., 1982).  

În ciuda beneficiilor importante pe care consilierea genetică le oferă pacienților, rolul 

consilierilor genetici a fost limitat până în prezent. Într-un efort de a cartografia oportunitățile 

și provocările legate de furnizarea către pacienți a acestui serviciu important, vom explora 

dezvoltarea serviciilor de consiliere genetică la nivel global. Având la bază literatură 

științifică și documente publice, respectiv contribuții concrete ale unor experți din întreaga 

lume, prezentăm o narațiune consolidată care evidențiază asemănări și diferențe în ceea ce 

privește modul în care consilierea genetică este conceptualizată, tipurile de servicii oferite și 

formarea disponibilă, precum și aspecte regionale specifice (de exemplu, sistemele de 

sănătate, cultura). 



	   4	  

Standarde profesionale pentru asigurarea eficienței 

 

În ultimele decenii serviciile de genetică medicală s-au dezvoltat exponențial ca 

specialitate în Statele Unite ale Americii, Canada, Europa și Australia. Datorită dezvoltării 

fără precedent a domeniului, a numărul ridicat de noi opțiuni disponibile familiilor și 

conștientizării impactului psihosocial al afecțiunilor genetice, serviciile de genetică medicală 

sunt acum furnizate de echipe multidisciplinare.  

Consilierii genetici din întreaga lume lucrează acum ca parte integrantă a echipei 

clinice, furnizând atât informații medicale sau științifice cât și sprijin psihologic pentru 

indivizii și familiile care sunt la risc sau sunt afectate de afecțiuni genetice. Profesia este acum 

extinsă la nivel global - la începutul anului 2018 se estima existența a aproximativ 7000 de 

consilieri genetici distribuiți în peste 28 de țări.  

Mulți consilieri genetici au o formare profesională inițială în îngrijire medicală și alte 

profesii legate de sănătate sau au absolvit un program de master în consiliere genetică. La 

nivel global, standardul de educație pentru intrarea în profesie este în prezent absolvirea unui 

program de masterat în consiliere genetică. Țări precum SUA, UK, Canada, Australia, au 

implementat încă din anii ‘80 programe de masterat în consiliere genetică, iar asta a dus la 

recunoașterea și echivalarea facilă a studiilor respectiv competențelor între aceste țări. În 

restul țărilor există o diversitate mai ridicată în ceea ce privește standardele de formare 

profesională, dar majoritatea par a merge convergent spre implemetarea programelor de 

masterat. Toate sistemele internaționale de acreditare (European Board of Medical Genetics, 

Canadian Association of Genetic Counsellors, American Society of Genetic Counselors, 

British Association of Genetic Nurss and Counsellors, Australasian Society of Genetic 

counsellors) recunosc masteratul ca o condiție minimă de intrare în profesie și cer suplimentar 

o perioadă de supervizare profesională. Curriculum-ul de bază pentru masteratele de 

consiliere genetică include:  

1. Cunoștințe și abilități legate de consiliere 

2. Cunoștințe și abilități legate de aspecte psihosociale 

3. Cunoștințe și abilități legate de genetică medicală și genetică umană 

4. Cunoștințe, abilități și atitudini legate de aspecte etice, legale și sociale 

5. Cunoștințe, abilități și atitudini legate de practica profesională 

6. Cunoștințe și abilități legate de educație și cercetare 

Societățile internaționale de genetică definesc și susțin consilierea genetică ca profesie 

independentă și propun recomandări neechivoce în ceea ce privește standardele de competență 
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profesională și sistemele de acreditare profesională. Pentru a asigura o calitate ridicată și 

omogenă a procesului de consiliere sunt propuse o serie de competențe care trebuie formate, 

evaluate și certificate: 

1. Stabilește relația și clarifică preocupările și așteptările clienților. 

2. Efectuează o evaluare adecvată și precisă a riscurilor genetice. 

3. Transmite clienților informații clinice și genetice adecvate nevoilor lor individuale. 

4. Explică opțiunile disponibile pentru pacient (riscurile, beneficiile și limitările). 

5. Evaluază înțelegerea clientului în legătură cu subiectele discutate. 

6. Recunoaște implicațiile experiențelor, convingerilor, valorilor și culturii 

individuale și familiale pentru procesul de consiliere genetică. 

7. Efectuază o evaluare a nevoilor și resurselor pacienților și acordă sprijin, asigurând 

trimiterea la alte specialitați, după caz. 

8. Utilizează o gamă largă de abilități de consiliere pentru a facilita ajustarea și luarea 

deciziilor de către clienți. 

9. Documentează informații, inclusiv notele de caz și corespondența, într-o manieră 

adecvată. 

10. Găsește și utilizează informațiile medicale și genetice relevante pentru utilizarea în 

consilierea genetică. 

11. Demonstrează capacitatea de a organiza și prioritiza cazurile. 

12. Planifică, organizează și furnizează educație pentru alți specialiști sau populația 

generală. 

13. Stabilește relații de lucru eficiente în cadrul unei echipe multidisciplinare și ca 

parte mai largă a rețelei de sănătate și asistență socială. 

14. Contribuie la dezvoltarea și organizarea serviciilor genetice. 

15. Își desfășoară practica în conformitate cu un cod etic adecvat. 

16. Recunoaște și menține limitele profesionale și limitele propriei practici. 

17. Demonstrează aptitudini reflective și auto-reflective pentru siguranța pacienților și 

a familiilor lor. 

18. Prezintă pacienților oportunități de a participa la proiecte de cercetare într-un mod 

care să faciliteze consimțământul informat. 

19. Demonstrează dezvoltarea profesională continuă ca practician individual și pentru 

dezvoltarea profesiei. 

Demersul aferent evaluării sistematice a literaturii și documentelor publice disponibile 

este prezentat în cadrul unui manuscris aflat în lucru. 
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Consilierea genetică în context internațional: percepții regionale, furnizori și beneficiari, 

reușite și provocări  

 

Studiul derulat în cadrul acestei etape (manuscris trimis spre publicare) a vizat 

intervievarea mai multor experți din 16 țări în care consilierea genetică este inegal dezvoltată 

privind statusul curent al consilierii genetice și dezvoltările din acest domeniu în regiunile 

respective. În țările în care consilierea genetică nu este încă o profesie tradițională, cum ar fi 

Italia, Spania, Portugalia sau România, de exemplu (în care profesia este în curs de a fi 

reglementată), lipsa de familiaritate legată de consilierea genetică este evidentă (Pàmpols și 

colab., 2016, Paneque și colab., 2016). În aceste regiuni, majoritatea pacienților și 

profesioniștilor nu pot să definească în mod concret consilierea genetică și mărturisesc că le 

este neclar ce înseamnă sau ce competențe are un astfel de profesionist. De altfel, înțelegerea 

consilierii genetice în rândul pacienților, familiilor și specialiștilor în sănătate nu este deplină 

nici măcar în țările cum ar fi SUA, Canada, Marea Britanie sau Australia în care există 

această specializare de zeci de ani (Leeming, 2013, Maio, Carrion, Yaremco, & Austin, 2013, 

Ormond și colab., 2018; Paneque et al., 2016; Riesgraf, Veach, MacFarlane, & LeRoy, 2015); 

de altfel, numeroase mituri și percepții greșite cu privire la consilierea genetică încă sunt încă 

frecvente (Gershon & Alliey -Rodriguez, 2013; Amy & Rowlands, 2018; Harper, 2017). 

Prin urmare, nu este surprinzător faptul că în acest context conștientizarea consilierii 

genetice este relativ scăzută iar percepțiile privind potențialele implicații variază considerabil 

în rândul pacienților, familiilor și al altor specialiști în servicii medicale. Experții consultați în 

cadrul acestui studiu au raportat că adesea consilierea genetică este văzută ca fiind sinonimă 

cu psihoeducația sau relevantă numai pentru persoanele din familiile cu anume istoric 

medical. În mod clar, consilierea genetică este un proces personalizat care are ca scop 

sprijinirea oamenilor cu un istoric personal sau familial de diferite afecțiuni (monogenice, 

cromozmiale, comune, rare sau complexe) pentru a înțelege și a se adapta la implicațiile 

psihologice și familiale ale bolii. Cu toate acestea, adesea chiar și în rândul specialiștilor în 

sănătate, înțelegerea domeniului și a serviciilor disponibile par să fie limitate (Leach et al., 

2016). 

Serviciile de genetică clinică au fost inițial fondate în vederea deservirii familiilor care 

trăiesc cu afecțiuni monogenice sau sindroame genetice (de exemplu, sindromul Down) și au 

evoluat treptat pentru a sprijini persoanele care sunt afectate de afecțiuni complexe pentru 

care testarea genetică a devenit disponibilă (de exemplu, cardiomiopatii sau cancer mamar și 
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ovarian). Consilierea genetică se dezvoltă în continuare la nivel global, cu țări în diferite stadii 

de dezvoltare prin urmare, accesul la servicii de ultimă oră este în mod evident neuniform în 

întreaga lume.  

Deși există numeroase departamente de genetică, de multe ori serviciile de consiliere 

genetică lipsesc. Cererea actuală și emergentă pentru acest serviciu supune atenției numeroase 

provocări cum ar fi numărul disponibil de consilieri genetici într-un context în care 

majoritatea bugetelor aferente sistemelor medicale sunt constrânse de numeroase alte 

priorități. Având în vedere resursele limitate de consilieri genetici, pe lângă resursele limitate 

de servicii de genetica clinică, multi specialiști care lucrează cu afecțiuni multifactoriale nu 

recunosc sau nu conștientizează nevoia de consiliere genetică, cu atât mai mult cu cât testarea 

genetică nu este întotdeauna disponibilă sau informativă. De altfel, mulți consideră că 

consilierea genetică este necesară numai în contextul în care sunt disponibile teste genetice 

(Robertson & Szabo, 2017). În multe țări, numeroasele cerințe concurente privind îngrijirea 

medicală a condus la discuții privind dezvoltarea serviciilor medicale astfel că serviciile de 

genetică au adesea o prioritate mai scazută. În Filipine, de exemplu, prioritatea principală este 

atenuarea impactului bolilor infecțioase și îmbunătățirea sănătății mamelor și nou născuților. 

Cu toate acestea, în ultimul deceniu, eforturile de a dezvolta serviciile de genetică și consiliere 

genetică în țară sunt evidente (Abad et al, 2014; Cura, 2015; Padilla & de la Paz, 2013).  

Furnizarea de servicii de consiliere genetică diferă în funcție de regiuni geografice, 

sisteme naționale de sănătate, aspecte culturale, lingvistice, religioase, socio-economice și 

norme etice. Practicile de consiliere genetică trebuie în mod evident înțelese în funcție de 

contextul în care s-au dezvoltate și trebuie adaptate în mod personalizat în ordine pentru a 

potrivi prioritățile și nevoile locale, într-o manieră culturală competentă (Saleh & Barlow-

Stewart, 2005; Yeo și colab., 2005). 

Consilierea genetică este încă în curs de dezvoltare în multe țări și accesul la aceste 

servicii este în mod clar inegal în întreaga lume. Una dintre dificultățile majore menționate de 

experții pe care i-am consultat constă în numărul mic de consilieri genetici disponibili. În 

prezent există aproximativ 7000 de consilieri genetici în 28 de țări (Ormond et al., 2018), iar 

mai mult de jumătate dintre aceștia care sunt înregistrați în SUA și sunt localizati în centrele 

medicale majore. Acest lucru este departe de recomandarea OMS care a stabilit o 

recomandare de 10 consilieri genetici la un milion de indivizi (Harper, Hughes și Raeburn, 

1996). Relativ la numărul total de persoane care ar putea beneficia de servicii de consiliere 

genetică, un număr redus de familii au în prezent acces la astfel de servicii. Consilierea 

genetică nu este un serviciu de rutină; de altfel, în multe contexte disponibilitatea consilierii 
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genetice este dependentă în mare măsură de finanțări locale, formarea personalului și 

colaborarea dintre cercetători și serviciile regionale de servicii de sănătate. În mod clar, nu 

există un plan de acțiune care să fie unanim potrivit - nevoile utilizatorilor de servicii, 

resursele financiare și umane disponibile, prioritățile sistemelor naționale de sănătate, 

diversitatea culturală și religioasă au un rol esențial în explicarea diferențelor semnificative în 

modul în care consilierea genetică este înțeleasă, prioritizată și implementată la nivel 

internațional. 

 

Concluzii 

  

Traducerea rezultatelor cercetărilor din domeniul geneticii în servicii semnificative 

clinic a fost până în prezent limitată. Adaptarea serviciilor existente sau proiectarea unor 

servicii noi presupune timp, resurse și dovezi empirice suplimentare. În mod evident, 

diferențele inevitabile între țări sunt și vor continua să existe datorită resurselor umane și 

financiare disponibile, normelor culturale și religioase. Profesioniștii locali (de exemplu 

geneticieni, consilieri genetici, și alți furnizori de sănătate) sunt adesea nevoiți să fie creativi 

și versatili în înființarea serviciilor sau clinicilor interdisciplinare. Studiul nostru a dezvăluit o 

serie de provocări și a întărit necesitatea pentru un efort global concertat. Există un consens 

general în rândul experților din întreaga lume că atât furnizorii de servicii medicale cât și 

pacienții doresc acces la servicii validate de consiliere genetică. Stabilirea unor recomandări 

privind cele mai bune practici și ghiduri standardizate de formare sunt priorități pentru 

comunitatea științifică, asociațiile profesionale și de pacienți în egală măsură. Proiectul 

nostru, în virtutea racordării la cele mai importante societăți profesionale la nivel 

internațional, se dorește a fi un element de bază în dezvoltarea și implementarea unei 

metodologii care să permită evaluarea predictorilor responsabili de eficiența consilierii 

genetice în context internațional.  
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