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A genetikai tanácsadás egy olyan speciális feladatokra irányuló konzultáció, melynek során a 
tanácsot kérő leendő szülők/családtervezők az Őket érintő nagy valószínűséggel genetikai 
eredetű veleszületett fejlődési rendellenességekre/betegségekre vonatkozóan megkapják 
azokat a részletes információkat, melyek az utódvállalásról hozott végleges elhatározásukhoz, 
illetve a diagnosztikai és terápiás beavatkozásokkal kapcsolatos döntésükhöz szükségesek. 
 
A genetikai tanácsadás a preventív medicina része. 
 
A genetikai tanácsadás feladata:  
 

• A családtervezők segítése 
• A hatékony orvosi ellátás előmozdítása 
• Az ártalmak megelőzése 
 

A genetikai tanácsadás feladatai közé tartozik még a genetikai tesztek elvégzése előtt a 
konzultáns részletes tájékoztatása a mintavétel céljáról, a vizsgálat várható előnyeiről illetve 
az esetleges elmaradásának a kockázatairól, és a vizsgálandó személyt és esetleg családtagjait 
érintő következményeiről, a genetikai minta és adat tárolásának a módjairól valamint 
azonosíthatóságának a lehetőségeiről. 
 
A genetikai tanácsadás célja:  
 

• Az utódok részben vagy teljes mértékben genetikailag meghatározott ártalmainak a 
megelőzése, tehát a 

 
prevenció. 

A prevenció szintjei: 
 

• Primer - pl.: periconceptionális mutivitamin és folsav szupplementáció 
• Secunder - pl.: prenatalis diagnosztika; preimplantációs diagnosztika 
• Tercier - pl.: specifikus műtét; specifikus diéta  

 
A genetikai tanácsadás folyamata: 
 

• Előzetes tájékozódás, majd családfa felvétel. 
• A pontos kóroki diagnózis megállapítása. 
• A specifikus veszély mértékének a megállapítása. 
• Tanácsadás 

 
A genetikai tanácsadás módszere: 
A genetikai tanácsadás módszere non-directív. A döntés joga és felelőssége minden esetben a 
tanácsot kérő konzultánsoké. Az információnak olyan részletesnek kell lennie, és olyan 
módon kell megadni azokat, hogy a konzultánsok a megadott ismeretek segítségével önállóan 
dönthessenek. 
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Mikor indokolt felkeresni a Genetikai Tanácsadót? 
 

1. Ha a gyermekvállalóknál genetikai betegség, illetve veleszületett fejlődési 
rendellenesség található. 

2. Ha a gyermekvállalók első vagy másodfokú rokonságában genetikai betegség illetve 
veleszületett fejlődési rendellenesség fordul elő. 

3. Ha a gyermekvállalók már megszületett gyermekében genetikai betegség, illetve 
fejlődési rendellenesség fordul elő. 

4. Habituális vetélés, illetve infertilitás olyan eseteiben, ahol az egyéb kóroki tényezőket 
már kizárták. 

5. A családtervező nő 35 év feletti életkora esetén történő utódvállaláskor. 
6. Ha a gyermekvállalók között vérrokonsági kapcsolat áll fenn. 
7. A várandós családtervező nőt ért teratogén ártalom gyanúja esetén. 
8. Abban az esetben, ha a különböző szűrő vizsgálatok eredményei a magzatnál fokozott 

fejlődési- illetve kromoszóma rendellenességet jeleznek. 
 
Genetikai vizsgálatra történő mintavétel előtt az érintett személy részletes tájékoztatáson 
alapuló, írásban rögzített beleegyezése szükséges ! 
Beleegyező Nyilatkozat (Informed Consent):

Az érintettel a genetikai vizsgálat eredményét a Genetikai Tanácsadóban, genetikai tanácsadás 
keretében, részletes, körültekintő magyarázat adása mellett kell közölni. 

 Az érintett írásbeli saját kezűleg aláírt 
hozzájárulását tartalmazza a mintavételhez, a minta felhasználásához, a minta tárolásának a 
módjához. 

A Genetikai Tanácsadó feladata a prenatalis diagnosztika indikációjának a felállítása és 
amennyiben az indikáció fennáll, akkor a magzati diagnosztika elvégzésére felhatalmazott 
Prenatalis Diagnosztikai Centrumba történő beutalás. 
 
 
 
 


