CENTRUL REGIONAL DE
GENETICĂ MEDICALĂ IAŞI – ÎNTRE
PLANURI ȘI REALIZĂRI
Prof. Dr. Cristina Rusu
(1) UMF “Gr T Popa” Iaşi, Disc. Genetică Medicală;
(2) Spitalul de Copii “Sf Maria” Iaşi, Cab. Genetică Medicală;
(3) Orphanet România;

OMS 1358/13.11.2014 – Înfiinţarea reţelei de Genetică medicală
• Art 1: înfiinţare reţea; componente; spital
nominalizat; şef; dotare minimă; personal
minim; se asigură numărul de posturi;

• Art 6: finanţare în condiţiile legii;
• Art 7: în 90 zile se va aplica ordinul;

• Art 2: în termen de 12 luni – cabinet judeţean; • Art 8: MS, DSP, unităţi sanitare vor duce la
îndeplinire;
• Art 3: numirea & rolul coordonatorului pe
judeţ;
• Art 9: obiective, activităţi, atribuţii;

• Art 4: registru regional;

• Art 10: anexe fac parte din ordin;

• Art 5: protecţia datelor;

• Art 11: ordinul se publică în MO (20.11.2014).

OMS 1358/
Anexa 1

OMS 1358/Anexa 3 – Personal minim
A. CENTRUL REGIONAL DE GENETICĂ MEDICALĂ
• 2 medici în specialitatea genetică medicală, dintre care un medic primar care este şi şeful centrului;
• 1 medic în specialitatea medicină de laborator sau biolog;
• 1 asistent medical;
• 1 asistent medical de laborator;
• personalul sanitar mediu şi sanitar auxiliar din secţia/compartimentul cu paturi, conform reglementărilor.
B. LABORATORUL DE GENETICĂ MEDICALĂ
• 1 medic în specialitatea genetică medicală;
• 1 medic în specialitatea medicină de laborator sau 1 biolog;
• 1 asistent de laborator.
C. CABINETUL DE GENETICĂ MEDICALĂ
• 1 medic în specialitatea genetică medicală;
• 1 asistent medical.

OMS 1358/Anexa 4 – Obiective, activităţi
A. OBIECTIVELE activităţilor în serviciile de genetică medicală sunt:
• diagnosticul pacienţilor cu boli genetice, în colaborare cu medici din alte specialităţi;
• stabilirea conduitei terapeutice şi de recuperare a acestor pacienţi;
• prevenirea apariţiei acestor boli prin diagnostic prenatal şi consilierea genetică a bolnavilor şi familiilor acestora.
B. ACTIVITĂŢILE specifice serviciilor de genetică, la nivel individual, sunt:
• evaluarea clinică a pacienţilor cu boli genetice şi a familiilor acestora;
• investigaţii paraclinice comune (laborator clinic, imagistică etc.);
• investigaţii genetice specifice (citogenetice, biochimice, moleculare);
• stabilirea unui diagnostic de specialitate;
• elaborarea de planuri terapeutice şi de recuperare;
• consiliere genetică;
• colaborarea cu compartimentele de obstetrică-ginecologie şi de reproducere umană asistată cu scopul de a
limita implicaţiile sterilităţii şi infertilităţii şi a reduce riscul gravidelor de a naşte copii cu boli genetice prin
diagnostic preimplantatoriu, tehnici de reproducere asistată şi diagnostic prenatal.

OMS 1358/Anexa 4 – Obiective, activităţi (continuare)
C. ACTIVITĂŢILE specifice structurilor de genetică, la nivelul populaţiei, sunt:

• screening prenatal, neonatal şi presimptomatic;
• monitorizarea şi supravegherea pacienţilor cu boli genetice;
• screeningul genetic al populaţiei cu risc;

• depistarea purtătorilor de mutaţii genetice;
• identificarea factorilor teratogeni;
• programe educaţionale pentru profesionişti şi publicul larg;

• înregistrarea şi evaluarea de date epidemiologice (registre regionale şi Registrul naţional de boli
genetice).

OMS 1358/Anexa 4 – Obiective, activităţi (continuare)
D. CENTRELE REGIONALE DE GENETICĂ MEDICALĂ (CRGM) asigură servicii
complete de genetică medicală (diagnostic clinic pre- şi postnatal, tratament, recuperare,
profilaxie şi consiliere genetică) şi de explorare genetică pre- şi postnatală (citogenetică,
diagnostic molecular, biochimie genetică ş.a.).
E. CRGM mai derulează şi următoarele activităţi:
• pregătirea medicilor rezidenţi de genetică medicală şi alte specialităţi, în condiţiile legii;
• coordonarea activităţii structurilor de genetică medicală;
• perfecţionarea medicilor specialişti de genetică medicală şi alte specialităţi, în condiţiile legii;
• proiecte şi programe de cercetare ştiinţifică şi implementare de noi tehnici de explorare genetică;
• educaţia genetică a populaţiei;

• stabileşte colaborări cu alte servicii medicale similare din ţară şi străinătate;
• stabileşte colaborări cu servicii comunitare (asociaţii de bolnavi, fundaţii, societăţi ştiinţifice).

CRGM Iaşi – recunoscut MS 07.2017
• Acoperă regiunea Moldovei (pop. 4.500.000 / 9 judeţe);
• Echipa de specialişti în Genetică medicală – 17:
• Medici: 23 (primari 3, specialişti 3+1, rezidenţi 16);
• Biologi: 1 (+1 ???);
• Tehnicieni: 0 (+1 ???); Asistente specializate: 1; Infirmieră: 1;

• Echipa multidisciplinară lărgită (colaborări cu servicii de Pediatrie, Ginecologie, Endocrinologie,
Neurologie, Oftalmologie, ORL etc);

• Unităţi:
•
•
•
•

Centrul Regional de Genetică Medicală, Sp. de Copii “Sf Maria” Iaşi;
Cabinet de Genetică Medicală, Sp. de Obstetrică Ginecologie “Cuza Vodă” Iaşi;
Cabinet de Genetică Medicală, Sp. “Sf Spiridon” Iaşi;
Laborator din cadrul Platformei de Medicină Moleculară, UMF Iaşi;

• Colaborare reţele internaţionale: Orphanet, ITHACA;

CRGM - SP. COPII “SF. MARIA” IAŞI – Cab. Ambulator + Sp. zi 1 pat
• Personal: 3 medici (3x0,5) + 1 asistentă;
• Activităţi:
• Diagnostic & sfat genetic: anomalii congenitale, boli genetice, dizabilitate intelectuală, tulburări
de reproducere – 2.400 pacienţi/an;
• Programe de sănătate (Profilaxia anomaliilor congenitale);
• Activităţi educaţionale (medici rezidenţi, medici din alte specialităţi etc);
• Ședinţe discutare cazuri (noi – săptămânal, interdisciplinare – lunar – radiologie, ana-patologie);

• Cercetare (dizabilitate intelectuală, dismorfologie) – personal cabinet, doctoranzi, studenţi;
• Participare la manifestări ştiinţifice (curs, workshop, conferinţă etc naţionale/ internaţionale);
• Colaborare cu societăţi de părinţi, fundaţii (pentru activităţi de asistenţă socială, recuperare etc);

• Personal: 1 medic (1x0,5) – lucrează pe aparatura UMF;
• Teste:

Laborator

• Cariotip cu marcaj în benzi G (postnatal & medular) - 300/an;
• MLPA (postnatal & prenatal) – 500/an;
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Rearanjamente subtelomerice – cauza de DI idiopatică (+ test confirmare),
Sdr microdeleţii – velo-cardio-facial, Williams, Prader Willi etc (+ test confirmare),
Distrofie musculară progresivă Duchenne/ Becker;
Atrofie musculară spinală;
Sindrom Prader Willi (microdeleţii + metilare anormală);
Sindrom X fragil; autism;
Hipostatură; hipoacuzie;
Array CGH – anomalii congenitale multiple + DI – 20/an;
Secvenţiere – sdr Noonan, sdr Morris, Kennedy – 20/an;
Strip test – fibroză chistică – 25/an;
FISH (f. f. rar; înlocuit de MLPA) – 1-2/an;

• Problema majoră: LIPSA LABORATOR PROPRIU + personal

Traseu pacient
(ex. Copil cu dismorfie + anomalii congenitale multiple)
• Completare Fişă de consult genetic – proiectată pt. CGMIs;
• Anamneza preconcepţional/ sarcină/ naştere/ postnatal/ familială;
• Măsurători antropometrice – comparare cu standarde / curbe de creştere specifice;
• Examen clinic detaliat;
• Fotografiere;
• Ipoteze de diagnostic (+/- POSSUM, Orphanet, Face2Gene);
• Recomandare investigaţii – ex. clinice complementare, investig. paraclinice, teste genetice;
• Reevaluare pacient - cu rezultatele testelor;
• Sfat genetic & plan de reevaluare în vederea prevenirii complicaţiilor;
• Buletin de consult genetic pt medicul de familie & Comisia asistenţă social (incl. ICD10, Orpha)

Reţele Europene de referinţă (ERN)
• Parteneriat în România:
•
•
•
•

APWR – servicii de reabilitare, sociale etc;
CRGM Is – evaluare clinică + diagnostic cazuri speciale;
CRGM Tm – investigaţii de laborator;
CRGM Dj – diagnostic prenatal;

• CRGM Bh – registru;

• ERN: Malformaţii congenitale rare/ anomalii ale dezvoltării/ & dizabilităţi intelectuale rare
(coordonator Prof. Jill Clayton Smith);
• Evaluarea de către Comisia Europeană “on site” a reţelei româneşti → OK;
• Înregistrare/ actualizare CE din reţea în Orphanet (după acreditare).

ERN ITHACA - Malformaţii congenitale rare/ anomalii
ale dezvoltării/ & dizabilităţi intelectuale rare
• Telemedicină
• Platformă electronică pentru diagnosticul cazurilor deosebite cu ajutorul unui panel de
experţi;
• Investigaţii de laborator pentru confirmare suspiciune diagnostic;

• Ghiduri de bună practică
• Uniformizare ghiduri de diagnostic şi dispensarizare în Europa;
• Consimţământ unic;

• Activităţi educaţionale
• Registru

Criteriu
Structura CRGM

OMS 1358
CA + SZ + L

CRGM Is

Număr paturi
Laborator
Personal

5
…
5 medici
3 asistente

1
3 pipete !
3 medici (6 x 0,5)
1 biolog
1 asistentă

Activitate

…

OK

Cabinete judeţene

9

1

CA + SZ

CONCLUZII
• Centrul Regional de Genetică Medicală Iaşi:
• Finalizarea organizării centrului;
• Înfiinţarea unui laborator popriu + personal adecvat;

• Aderare şi la alte ERN;

• Suportul autorităţilor (MS) este absolut esenţial pentru buna
dezvoltare a Centrelor Regionale de Genetică Medicală

