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RAPORT DE ACTIVITATE 2018 

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “LOUIS TURCANU” TIMISOARA 

 

 

 

 

CENTRUL REGIONAL DE GENETICĂ MEDICALĂ TIMIȘ 

 

1. STRUCTURA CENTRULUI ȘI NUMELE COORDONATORULUI:  

Centrul Regional de Genetică Medicală Timiș (CRGMT) funcţionează pe strada Dr. Iosif Nemoianu 

nr. 2, în cadrul Secției II Pediatrie, Compartimentul de Genetică Medicală, fiind parte integrantă a 

Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii “ Louis Ţurcanu”, Timişoara. 

 

Centrul Regional de Genetică Medicală Timiș este coordonat de către Prof. Univ. Dr. Puiu Maria, 

medic primar genetică medicală şi medic primar pediatru.  

 

În data de 20.11.2014 a fost publicat în Monitorul Oficial nr 848, ordinul Ministerului Sănătăţii 

privind înfiinţarea reţelei de Genetică Medicală. Prin acest ordin s-a înfiinţat reţeaua de Genetică 

Medicală cuprinzând următoarele structuri: centre regionale de Genetică Medicală (CRGM)- 

structuri funcționale fără personalitate juridică, cabinetele de Genetică Medicală (CGM) şi 

laboratoarele de Genetica Medicală (LGM). Astfel, CRGMT este unul din cele șase centre regionale 

din România având arondate județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara. Cabinetul de 

Genetică Medicală Timiș este parte din ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru 

Copii “ Louis Ţurcanu”, Timişoara, iar laboratorul colaborator este Centrul de Medicină Genomică 

(CMGT) din Universitatea de Medicină și Farmacie “ Victor Babeș”, Timişoara (UMFT). 

 

CRGMT este parte a Rețelei Europene a Centrelor de Referință în Bolile Rare ERN-ITHACA 

(European Reference Network on Rare Congenital Malformations and Rare Intellectual Disability) 

din 2017, coordonata de Centrul Central Manchester NHS Foundation Trust. 

http://www.ernithaca.org/ 

 

2. COMPONENȚA CENTRULUI 

Ordinul Ministerului Sănătății nr 848/ 20.11.2014 prevede următoarea structură: 

a. CRGMT: 

- 2 medici de specialitate, din care un medic primar care este și șeful centrului; 

- 1 medic în specialitatea medicină de laborator sau biolog; 

- 1 asistent medical; 

- 1 asistent medical de laborator; 

- personalul sanitar mediu și sanitar auxiliar din secția/compartimentul cu paturi, conform 

reglementărilor. 

b. Laboratorul de explorări genetice: 

- 1 medic în specialitatea genetică medicală; 

- 1 medic în specialitatea medicină de laborator sau biolog; 

- 1 asistent de laborator. 

c. Cabinetul de genetică medicală: 

- 1 medic în specialitatea genetică medicală; 

- 1 asistent medical. 
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Actualmente, structura este urmatoarea: 

a. CRGMT: 

- 2 medici de specialitate, din care un medic primar care este și șeful centrului (Prof. Univ. 

Dr. Puiu Maria) ocupă jumatate de normă medic specialist genetică, și As. Univ. Dr. Chirita 

Emandi Adela (medic specialist pediatrie si genetică) este în contract de prestări servicii din 

2017. 

b. Laboratorul de explorări genetice: 

- 1 medic în specialitatea genetică medicală, ocupat cu jumatate de normă medic specialist 

genetică Sef. Lucrări Dr Andreescu Nicoleta; 

 

3. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL CENTRULUI REGIONAL DE GENETICĂ MEDICALĂ 

TIMIȘ 

Structurile de genetică medicală deservesc pacienți cu boli genetice care pot afecta orice organ sau 

sistem, la orice vârstă (copii și adulți), precum și familiile acestora. CRGMT 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 și genetică 

moleculară). 

 Activităţile specifice serviciilor de genetică, la nivel individual, sunt: 

o evaluarea clinică a pacienţilor cu boli genetice şi a familiei acestora; 

o investigaţii paraclinice comune (laborator clinic, imagistică, etc.); 

o investigaţii genetice specifice (citogenetice, biochimice, genetică moleculară); 

o stabilirea unui diagnostic de specialitate; 

o elaborarea de planuri terapeutice şi de recuperare; 

o monitorizarea şi supravegherea pacienţilor cu boli genetice; 

o consiliere genetică;  

o 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 pre-implantatoriu, tehnici 

de reproducere asistată şi diagnostic prenatal. 

 

 Activităţile specifice structurilor de genetică, la nivelul populației, sunt: 

o depistarea purtătorilor de mutaţii genetice; 

o identificarea factorilor teratogeni; 

o programe educaţionale pentru profesionişti şi publicul larg; 

o înregistrarea şi evaluarea de date epidemiologice (registre regionale şi registru 

naţional de boli genetice). 

 

 CRGM mai derulează și următoarele activităţi: 

o asigură pregătirea medicilor rezidenţi de genetică medicală şi alte specialităţi, în 

condițiile legii; 

o participarea la perfecţionarea medicilor specialişti de genetică medicală şi alte 

specialităţi, în condițiile legii; 

o participarea la proiecte și programe de cercetare ştiinţifică şi implementare de noi 

tehnici de explorare genetică: 

o educaţia genetică a populaţiei; 

o stabileşte colaborări cu alte servicii medicale similare din ţară şi străinătate; 

o stabileşte colaborări cu servicii comunitare (asociaţii de bolnavi, fundaţii, societăţi 

ştiinţifice). 
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 La nivelul Centrului de Genomică a UMFT în colaborare cu CRGM Timiș, se desfășoară 

următoarele activități: 

o recepționarea probelor prelevate în CRGM; 

o efectuarea analizelor genetice specifice de citogenetică, genetică biochimică și 

genetică moleculară (cariotip convențional, cariotip molecular SNP Array, PCR, 

FISH, secvențializare în panel larg de 4813 gene și în panel cardio- panel 174 gene).   

 

4. SINTEZA ACTIVITĂȚII CRGMT 

Un total de 1038 de pacienți noi, unici, au fost examinați în Centrul Regional de Genetică Medicală 

Timiș în perioada ianuarie 2015 – 22 noiembrie 2018. Pentru acesti pacienți au fost efectuate teste 

genetice în cadrul laboratorului Centrului de Medicină Genomică și a laboratoarelor naționale sau 

internaționale partenere. 429 unici de pacienți unici au fost internați în Compartimentul de Genetică 

Medicală, 411 unici au fost consultați în ambulatoriu, 140 au fost referiți de alte unități spitalicești 

iar alți 58 de pacienți au fost trimiși din spitale din București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași și Oradea.  

Numărul de pacienți evaluați în CRGMT s-a triplat în cei 4 ani de activitate 2015-2018. 

 

Anul 2015 2016 2017 2018(până în 22 noiembrie) 

Numărul total de 

pacienți unici  
134 188 331 385 

În 2018, numărul pacienților noi și unici care au primit o consultație genetică lunar a fost în medie 

de 35 de pacienți.  

Ratele de diagnostic per tipul testării genetice au fost următoarele: 

Teste genetice 

Număr 

pacienți 

testați/test 

Numărul pacienților 

identificați cu variante 

probabil patogene/patogene 

Rata de 

diagnostic 

a CMG 

Rata medie 

de diagnostic 

raportată* 

Cariotip 242 64 26.4 % - 

SNP array 180 37 20.5 % 8-12% 1 

Panelul  Next Generation 

Sequencing 

TruSightCardio  

100 45 45 % 

11-26% 2,3 

Panelul  Next Generation 

Sequencing TruSightOne  
92 51 47 % 

*Rata medie de diagnostic raportată în literatura de specialitate conform surselor bibliografice redate mai jos: 1 Sagoo GS, 

Butterworth AS, Sanderson S, Shaw-Smith C, Higgins JP, Burton H. Array CGH in patients with learning disability (mental 

retardation) and congenital anomalies: updated systematic review and meta-analysis of 19 studies and 13,926 subjects. Genet Med 

2009;11:139–146. 
2 Reale C, Panteghini C, Carecchio M, Garavagli A. The relevance of gene panels in movement disorders diagnosis: A lab 

perspective. European Journal of Paediatric Neurology, 2018. 22(2): 285-291. 3 Lee H, Deignan JL, Dorrani N, Strom SP, Kantarci 

S, Quintero-Rivera F, et al. Clinical exome sequencing for genetic identification of rare Mendelian disorders. JAMA. 

2014;312(18):1880–7.  
 

Proiectele de cercetare în care CRGMT și CMG Timiș au fost partenere încă din anii precedenți 

sunt următoarele: 

1. Proiect  Science and Technology in childhood Obesity Policy (STOP), Grant Agreement 

number 774548; Call: Horizon 2020-SFS-2016-2017; Topic: SFS-39-2017, Research 

Innovation Action 2018-2020 

2. Proiect cofinantat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital 

Uman 2014-2020 Axa prioritară: 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei - Obiectiv 

specific: 4.8 - Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul 

medical; Titlul proiectului: Formarea PROfesionala a personalului medical in GENetica 

medicala– PROGEN -  SMIS 107623; Contract POCU: 91/4/8/107623/08.12.2017 

(12.2017-12.2019)   
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3. Competitiveness Operational Programme 2014-2020; priority axis 1 – Research, 

technological development and innovation (RD&I) to support economic competitiveness 

and business development action 1.1.4 Attracting high-level personnel from abroad in order 

to enhance the RD capacity; Title: Use of nutrigenomic models for the personalized 

treatment with medical foods in obese people (NutriGen) 2016-2019 

 

5. OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2019 

 1. Creșterea numărului de pacienți deserviți prin creșterea resurselor umane;  

2. Scăderea timpului necesar de efectuare, interpretare și elaborare a rezultatelor testelor 

genetice prin creșterea resurselor umane; 

3. Efectuarea unui nou tip de testare genetică în cadrul Centrului de Medicină Genomică a 

UMFT, care să permită un diagnostic mai larg: secvențializarea întregului exom (WES); 

4. Creșterea contribuției în cercetarea la nivel mondial a bolilor rare prin îmbogățirea proiectelor de 

cercetare sub coordonarea Rețelei Europene ERN-ITHACA. 
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