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Какво е генетична консултация? 

 

Тази информация е изготвена в помощ за пациенти и семейства, на които предстои 
среща с генетичен специалист и какво може да очаквате на нея. 

 

Защо сте насочени към специалист? 

Някои от основните причини са следните: 

 Има генетично заболяване във вашето семейство или в това на партньора Ви. 

 Вие или Вашият партньор има дете с умствена недостатъчност, забавено 
развитие или здравни проблеми. Вашият лекар смята, че е възможно да има 
генетична причина. 

 Вие или Вашият парньор има генетично заболяване, което може да бъде 
предадено на децата ви. 

 Проведени са Ви други видове изследвания по време на бременността (като 
ултразвуков анализ, търсене на нухална транслуценция или кръвен тест) и те са 
показали, че съществува увеличен риск за раждане на бебе с генетично 
изменение. 

 Имали сте спонтанен аборт или преждевременно раждане. 

 Имате близки родственици с определени видове рак. 

 Вие и партньорът Ви сте близки роднини и искате да имате бебе. 

 Вашият лекар смята, че генетичният специалист може да даде допълнителна 
информация, свързана с настоящото Ви здравословно състояние. 

 

Как ще Ви бъде помогнато? 

Съществуват няколко възможни начина, чрез които специалистът може да Ви помогне. 
Някои от тях са: 

 Да ви обясни какво представляват различните видове анализи, които биха 
помогнали потвърждаването на диагнозата. 

 Да постави или потвърди диагноза. 

 Да предостави информация за заболяването и за това как се предава то. 

 Да обсъди рискът да бъдете засегнати от заболяване в бъдеще. 

 Да обсъди рискът за засягане на децата ви ако заболяването е вече наблюдавано в 
семейството ви. 

 Да обсъди как протича заболяването и каква медицинска и социална подкрепа 
може да очаквате. 

 Да отговори на всички възникнали въпроси за диагностицираното заболяване. 

 

Преди срещата ви 

Може да бъде от полза за специалиста да разполага с медицинската документация на 
други членове на вашето семейство, която да включва информация за здравни проблеми 
с възможна генетична причина. 
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Нонесете със себе си данни за членовете на Вашето семейство до поколението на Вашите 
баби и дядовци, като например тяхната генетична диагноза и детайли за всички други 
здравни проблеми, възрастта на която са диагностицирани, къде и кога са 
диагностицирани или лекувани.  

Ние разбираме, че не винаги е възможно да дадете тези детайли. Информацията, дадена 
от Вас ще бъде третирана като конфиденциална и може да бъде споделена с други 
близки или здравни професионалисти само след Вашето разрешение. Без вашето 
разрешение, ние никога няма да контактуваме с Вашите близки!  


