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Scopul disciplinei Anatomie topografică și Chirurgie operatorie: 

Știință aplicativă, de sinteză a anatomiei normale, ce studiază relațiile 

reciproce structural spațiale ale organelor și țesuturilor pe regiuni ale corpului 

uman. Anatomia topografică formează imaginea clară în relațiile interorganice atât 

învecinate cât ți cele îndepărtate, ca rezultat permite rezolvarea problemelor 

dificile de diagnostic și tratament multidisciplinar. Anatomia topografică și 

Chirurgia operatorie două disciplini ce formează un integru și răspunde cerințelor 

chirurgie practice. 

  

Introducere 
 Anatomia topografică ca ştiinţă aplicată, metodele de studiere şi cercetare, 

noţiunile de bază.  Istoricul şi evoluţia Anatomiei topografice ca disciplină 

independentă.  Însemnătatea lucrărilor lui N.I. Pirogov – fondatorul Anatomiei 

topografice.  Meritul şi contribuţia altor savanţi (V.N.Şevcunenko, N.N.Burdenko, 

V.V.Kovanov, Th.Ionescu, D.Gerota, A.Troiţki, S.Rubaşov, V.Parfenteva) în 

dezvoltarea Anatomiei topografice. 

 Chirurgia operatorie – noţiune, valoare, conţinut, sarcini.  Actul chirurgical 

(operaţia) – cerinţele, conţinutul, etape, tipuri de operaţii.  Instumentarul 

chirurgical.  Anestezia locală şi regională – tipuri, tehnica.  Manevre, procedee 

operatorii, tehnici medicochirurgicale.  Disocierea şi suturarea ţesuturilor.  

Hemostaza provizorie şi definitivă în plagă.  Tipuri de suturi şi materiale de sutură.  

Nodurile chirurgicale.  Aparate şi dispozitive pentru aplicarea suturii mecanice. 

 Venepuncţia şi venesecţia.  Microchirurgia.  Principii operatorii în toaleta 

chirurgicală primară (pe regiuni).  Operaţii plastice.  Problemele actuale ale 

transplantării organelor şi ţesuturilor. 

 

Capitolul I  Membrul superior 
 Puncte de reper, regiuni topografice, limite.  Umărul.  Regiunile: deltoidiană, 

subclaviculară, scapulară şi axilară. 

Regiunea subclaviculară.  Repere, limite, stratigrafia, fascii şi spaţii celulare, 

triunghiurile pectorale.  Formaţiuni vasculonervoase.  Anastomoza pectorală 

arterială. 

Regiunea deltoideană. Repere, limite, stratigrafia.  Vase şi nervi.  Spaţiul 

celular subdeltoidean, căi de răspândire a puroiului.  Articulaţia umărului. 

Regiunea scapulară.  Repere, limite, stratigrafia.  Lojele osteofasciale supra- 

şi infraspinoase.  Vase şi nervi.  Anastomoza (arcada) arterială scapulară. 

Regiunea axilară.  Repere, limite.  Proiecţia areterei axilare, colaterale şi 

segmente critice.  Topografia în planuri.  Fosa (cavitatea) axilară, pereţii şi 

conţinutul ei.  Anatomia chirurgicală a pachetului vasculonervos la diferite nivele.  

Spaţiile intermusculare trilater şi patrulater, conţinutul lor.  Comunicarea axilei cu 

spaţiile celulare limitrofe.  Grupurile de ganglioni limfatici. 

Regiunea braţului.  Repere, limite, stratigrafia.  Proiecţia arterei brahiale, 

ramuri colaterale, segmente critice.  Lojele şi tecele fasciale, conţinutul lor.  

Topografia formaţiunilor vasculonervoase în 1/3 superioară, medie şi inferioară. 

Regiunea cubitală.  Repere, limite.  Regiunea anterioară a cotului (fosa 



cubitală), straturile, lojele fasciale şi grupurile de muşchi.  Topografia 

formaţiunilor vasculonervoase.  Regiunea posterioară a cotului, straturile, 

topografia nervului ulnar.  Articulaţia cotului.  Capsula articulară, locurile ei slabe.  

Circulaţia sangvină colaterală.  

Regiunea antebraţului.  Repere, limite, proiecţia nervului median, arterelor 

ulnare şi radială.  Canale şi şanţuri, topografia formaţiunilor fasciocelulare şi 

pachetelor vasculonervoase.  Spaţiul celular Pirogov-Paron, difuzarea puroiului.  

Topografia regiunii posterioare a antebraţului, pachetul vasculonervos, grupuri de 

muşchi. 

Regiunea mâinii.  Repere, regiuni topografice, limite, proiecţii, inervaţia 

pielii şi degetelor. 

Regeunea carpiană.  Limitele, topografia stratificată.  Canalele fasciale şi 

osteofibroase (carpal, ulnar şi radial), conţinutul lor.  Articulaţia radiocarpiană, 

proiecţia, capsula articulară, locurile slabe. 

Regiunea palmară.  Proiecţia arcadelor arteriale (superficială şi profundă), 

ramurei motorii a nervului median (zona interzisă).  Particularităţi în structura 

pielii şi ţesutului subcutanat.  Aponevroza şi lojele fasciale a palmei.  Spaţiile 

celulare şi comunicarea lor cu spaţiile limitrofe din regiunea dorsală a mâinii şi 

antebraţului. 

Regiunea dorsală a mâinii.  Zonele de inervaţie a pielii.  Straturile.  Canalele 

osteofibroase.  Proiecţia interliniilor articulare a articulaţiilor metacarpofalangiene 

şi interfalangiene, aparatul lor ligamentar. 

Regiunea degetelor.  Limite, proiecţii, topografia în planuri.  Structura 

degetelor la nivelul falangelor proximale şi distale.  Anatomia chirurgicală a 

tecelor osteofibroase şi sinoviale.  Formaţiuni vasculonervoase.  Panaricii. 

 

Capitolul II  Membrul inferior 
Regiunea fesieră.  Repere, limite, proiecţia vaselor şi nervilor.  Topografia în 

planuri.  Fasciile şi spaţiile celulare, comunicarea cu spaţiile similare a bazinului 

mic şi coapsei.  Articulaţia coxofemurală.  Proiecţia interliniei articulare.  Capsula 

articulară şi aparatul ligamentar de consolidare, locurile slabe.  Vascularizaţia şi 

inervaţia.  Colaterale arteriale în regiunea articulaţiei coxofemurale. 

Regiunea coapsei.  Repere, limite.  Topografia regiunii anteromediale.  

Proiecţia arterei femurale.  Spaţiul subinghinal (lacuna musculară şi lacuna 

vasculară).  Anatomia chirurgicală a canalului femural.  Triunghiul femural 

(Scarpe), canalul adductor (Hunter).  Topografia pachetelor vasculonervoase 

femural şi obturator.  Ganglionii limfatici.  Regiunea posterioară a coapsei.  

Proiecţia şi topografia nervului sciatic.  Lojele fasciocelulare. 

Regiunea genunchiului.  Repere, limite.  Regiunea anterioară a genunchiului.  

Topografia în straturi, vase şi nervi, bursele sinoviale.  Regiunea posterioară a 

genunchiului (fosa poplitee).  Proiecţia arterelor şi nervilor.  Straturile, topografia 

formaţiunilor vasculonervoase.  Articulaţia genuchiului.  Capsula articulară şi 

aparatul ligamentar de consolidare, locurile slabe.  Recesurile sinoviale şi rolul lor 

în răspândirea colecţiilor purulente.  Circulaţia sangvină colaterală în regiunea 

genunchiului. 



Regiunea gambei.  Repere, limite, regiuni topografice.  Proiecţia arterei 

tibiale anterioare. Topografia în planuri.  Lojele osteofibroase anterioară şi laterală.  

Topografia pachetului vasculonervos în treimea superioară, medie şi inferioară a 

gambei.  Canalul musculopironeu superior. 

Regiunea posterioară a gambei.  Proiecţia formaţiunilor vasculonervoase.  

Straturile, fasciile, loja fascială, conţinutul.  Canalul cruropopliteu (Gruber) şi 

musculoperoneu inferior.  Comunicarea spaţiilor celulare a gambei cu spaţiile 

regiunelor limitrofe.  Proiecţia arterei tibiale posterioare. 

Regiunea talocrurală.  Repere, limite, regiuni topografice. 

Regiunea maleolară medială.  Straturile.  Canalul maleolar.  Topografia 

tendoanelor, tecelor sinoviale şi pachetului vasculonervos. 

Regiunea maleolară laterală.  Stratigrafia.  Topografia tendoanelor şi vaselor 

sangvine. 

Regiunea anterioară.  Limitele, proiecţia a.dorsale a piciorului, vasele şi 

nervii superficiali, stratigrafia.  Canalele osteofibroase.  Sintopia tendoanelor şi 

formaţiunilor vasculonervoase. 

Regiunea posterioară (regiunea tendonului Achile).  Bursele sinoviale, vase 

şi nervi. 

Articulaţia talocrurală.  Proiecţia interliniei articulare.  Capsula şi aparatul 

ligamentar de consolidare.  Locurile slabe ale capsulei.  Vascularizaţia şi inervaţia.  

Poziţia fragmentelor osoase a gambei şi piciorului în fracturile maleolelor. 

Piciorul propriu-zis.  Repere, limite, regiuni topografice. 

Regiunea dorsală a piciorului.  Proiecţia vaselor şi nervilor.  Proiecţia 

articulaţiei transverse a tarsului (Chopart) şi articulaţiei tarsometatarsiene 

(Lisfranc).  Inervaţia pielii.  Straturile, fasciile şi tendoanele. 

Regiunea plantară.  Topografia în straturi, lojele fasciale.  Topografia 

aponevrozei plantare, muşchilor, vaselor şi nervilor.  Spaţiile celulare şi 

comunicarea lor cu regiunile limitrofe.  Bolta plantară şi aparatul de consolidare.  

Topografia degetelor piciorului.  Anatomia chirurgicală a malformaţiunilor 

congenitale (sindactilia şi piciorul strâmb). 

 

Capitolul III  Operaţii pe membre 
 Principii şi tehnica toaletei chirurgicale primare a plăgilor pe extremităţi.  

Intervenţii chirurgicale în afecţiuni purulente a ţesuturilor moi.  Incizii raţionale şi 

argumentarea lor anatomotopografică în flegmonul umărului şi braţului, 

antebraţului, coapsei, gambei şi piciorului propriu-zis.  Tehnica şi argumentarea 

topografică a inciziilor tipice în panariţii şi flegmoane a mâinii. 

Operaţii pe vase.  Instrumentarul chirurgical.  Tehnica hemostazei provizorii 

şi definitive. Principii şi tehnici chirurgicale în caz de dilatări varicoase ale 

venelor.  Tehnica ligaturării arterelor în plagă şi pe traiect.  Căi de acces  către 

arterele axilară, brahială, ulnară, radială, femurală, poplitee, tibiale posterioare şi 

inferioare la diferite nivele.  Circulaţia sangvină colaterală, zonele critice a 

trunchiurilor arteriale.  Tehnica suturii vasculare.  Plastia şi endoprotezarea 

arterelor.  Microchirurgia vaselor. suturarea vaselor la copii. 

Operaţii pe nervi.  Căi de acces operatorii pe nervi.  Blocajul nervului.  



Principiile intervenţiilor operatorii pe nervii periferici: neuroliza, neurorafia, 

neurotomia, plastia şi permutarea nervilor. 

Intervenţii chirurgicale pe aparatul locomotor. 

Sutura tendoanelor.  Principiile de bază şi regulile.  Amputaţia şi 

dezarticulaţia membrelor – noţiuni, principii şi regulile fundamentale.  Etape şi 

timpuri.  Clasificarea.  Procedee circulare, ovale şi în lambou.  Tehnica toaletei 

chirurgicale lărgită a plăgilor masive posttraumatice.  Amputaţia clasică circulară 

conică în trei timpi după N. I.Pirogov. procedee contemporane de modelare şi 

toaleta a bontului, modalităţi de prelucrare a pielii, muşchilor, vaselor, nervilor, 

osului şi periostului.  Bontul vicios (conic).  Tehnica şi regulile ampuaţiei şi 

dezarticulaţiei degetelor şi falangelor.  Amputaţiile osteoplastice a gambei (N. 

Pirogov) şi a coapsei (Gritti-Şimanovski-Alberth).  Particularităţile tehnice şi 

tactice în amputaţia membrelor la copii. 

Operaţii pe articulaţii.  Puncţia articulaţiilor umărului, cotului, coxofemurale, 

genunchiului şi talocrurală.  Căi de acces operatorii raţionale în artrotomia şi 

rezecţia articulaţiilor umărului, cotului, coxofemurale şi genunchiului.  Noţiuni 

despre artroplastie şi artrodeză. 

Operaţii pe oase.  Căi de acces raţionale pe oasele membrelor.  Principiile 

osteosintezei extra- şi intramedulare, tipuri şi procedee, materiale plastice.  

Osteotomia şi rezecţia osului.  Procedee operatorii în osteomelita oaselor tubulare, 

particularităţi la copii.  Osteoplastia, tipuri, materiale plastice. 

 

Capitolul IV  Capul 
Limite, repere, compartimentele, vasele şi ganglionii limfatici.  Diferenţieri 

individuale şi de vârstă.  Topografia craniocerebrală (schema Kronlein-Briusova): 

proiecţia pe tegumente a arterei meningee medie, sinusurilor durei mater.  Oasele 

boltei craniene (calvariei), particularităţi structurale la copii şi adulţi, topografia 

fontanelelor.  Venele diploice şi particularităţile lor la copii. 

 Baza internă a craniului.  Fosele craniene, conţinutul lor.  Topografia 

nervilor cranieni: trigemen (perechea a V-a), facial (perechea a VII-a), 

glosofaringian (perechea a IX-a) şi vag (perechea a X-a).  Meningele encefalului.  

Spaţiile submeningeene.  Dura mater encefalică, sinusurile venoase şi 

comunicaţiile lor cu venele extracraniene din etajul neural şi etajul facial. 

 

Capitolul V  Porţiunea cerebrală a capului (neurocraniul) 
 Puncte de reper, limite, regiuni topografice. 

Regiunea frontoparietooccipitală.  Limitele, straturile, vasele, nervii.  

Spaţiile de ţesut celuloadipos.  Anatomia chirurgicală a vaselor sangvine, raportul 

lor cu ţesuturile limitrofe.  Sistemul venos, însemnătatea lui în practică.  

Particularităţi topografice a ţesuturilor epicraniene şi venelor la copii. 

Regiunea temporală.  Puncte de reper, limite, straturi, vase, nervi.  Spaţiile 

de ţesut celuloadipos şi comunicarea lor cu regiunile limitrofe. 

Regiunea mastoidiană.  Puncte de reper, limite, stratigrafia, vase şi nervi.  

Triunghiul de trepanaţie (Chipout) şi “patratul de atac”.  Proiecţia antrumului, 

canalului nervului facial, sinusului sigmoidian, fosei craniene medii în cadranele 



regiunii mastoidiene. 

 

Capitolul VI  Porţiunea facială a capului 
Porţiunea laterală feţei.  Puncte de reper, limite şi regiunile topografice. 

Regiunea geniană.  Limite, puncte de reper, stratigrafia, vase sangvine şi 

nervi.  Proiecţia orificiilor de ieşire a ramurilor nervului trigemen şi canalelor 

osoase: subraorbitală, infraorbitală şi mental. Topografia corpului adipos – bula 

grăsoasă a obrazului şi importanţa lui în răspândirea colecţiilor purulente.  

Particularităţi topografice la adulţi şi copii. 

Regiunea parotidomaseteriană şi fosa retromandibulară.  Limite şi puncte de 

reper, stratigrafia.  Proiecţia glandei parotide şi ductului parotid (Stenon), ramurile 

nervului facial.  Fosa retromandibulară.  Loja glandei parotidiene, teaca facială, 

locurile ei slabe, spaţii de ţesut celuloadipos şi comunicări între ele.  Topografia 

vaselor şi nervilor înglobaţi în glanda parotidă. 

Regiunea facială profundă.  Spaţiile celulare: temporopterigoidian, 

interopterigoidian, parafaringean, pterigomandibular, retrofaringean, fosa 

pterigopalatină – conţinutul, vasele şi nervii, căile de răspândire a puroiului.  

Artera maxilară şi ramurile ei.  Plexul venos pterigoidean şi anastomozele lui cu 

venele faciale şi sinusurile venoase intracraniene.  Topografia nervilor: maxilar, 

mandibular şi glasofaringian.  Anatomia chirurgicală a sinusului maxilar.  

Ganglionii şi vasele limfatice. 

 

Porţiunea anterioară a feţei.  Puncte de reper, limite stratigrafia, 

vascularizaţia, inervaţia, drenajul limfatic. 

Regiunea bucală.  Vestibulul cavităţii bucale.  Cavitatea bucală propriu-zisă.  

Palatul dur, palatul moale, amigdalele palatine, inelul limfoepitelial faringian 

(inelul Pirogov-Waldeyer).  Vascularizaţia, inervaţia, drenajul limfatic.  Planşeul 

cavităţii bucale, topografia limbei, vascularizaţia, inervaţia, drenajul limfatic. 

Regiunea orbitală.  Limitele, stratigrafia, vascularizaţia, inervaţia, aparatul 

lacrimal.  Orbita, pereţii, cavitatea orbitei, globul ocular. 

Regiunea nazală.  Limitele, stratigrafia, vascularizaţia, inervaţia, cavitatea 

nazală, pereţii, sinusurile paranazale. 

 

Capitolul VII  Intervenţii chirurgicale în regiunea capului 
Intervenţii chirurgicale pe porţiunea cerebrală, a capului (neurocraniu). 

Instrumentarul chirurgical.  Toaleta chirurgicală primară a plăgilor 

craniocerebrale (scalpate, penetrante şi nepenatrante).  Tehnica hemostazei din 

ţesuturile moi şi oase, leziunile arterei meningee medie, sinusurilor venoase, 

vaselor creerului.  Trepanaţia decompresivă (Cushing) şi osteoplastică (Wagner-

Wolte şi Olivercron) a craniului.  Antrotomia. Cranioplastica. 

Intervenţii chirurgicale pe porţiunea facială a capului. 

Incizii raţionale în parotidita purulentă, flegmon facial, abcese 

retrofaringean.  Noţiuni despre operaţiile plastice în regiunea feţei şi reconstrucţiei 

nervului facial. 

 



Capitolul VIII  Gâtul 
 Punctele de reper, limite, diviziuni topografice.  Proiecţia formaţiunilor 

anatomice principale pe tegumente.  Triunghiurile gâtului.  Zonele reflexogene.  

Fasciile şi spaţiile de ţesut celuloadipos, comunicarea lor cu spaţiile similare ale 

capului, toracelui şi membrului superior.  Vasele şi nervii superficiali.  Nodulii 

limfatici superficiali şi profunzi.  Ductul limfatic drept şi ductul toracic, zonele de 

drenare limfatică a corpului.  Flegmoanele superficiale şi profunde, particularităţi 

la copii. 

Regiunea suprahioidiană.  Triunghiul median al gâtului.  Limitele.  Planşeul 

cavităţii bucale.  Triunghil submandibular.  Glanda salivară, loja şi capsula ei, 

comunicarea cu spaţiile limitrofe.  Formaţiunile vasculonervoase şi ganglionii 

limfatici.  Triunghiul lui Pirogov. Triunghiul carotidian.  Limitele şi straturile.  

Artera carotidă comună şi divizarea ei în carotidă internă şi externă.  Zona 

sinocarotidă reflexogenă.  Ramurile arterei carotidiene externe.  Anatomia 

chirurgicală a pachetului vasculonervos medial al gâtului.  Topografia nervului 

hipoglos, ramurei superioare a  ansei cervicale, nervului laringean superior, 

trunchiului simpatic şi nervilor cardiaci. 

Regiunea infrahioidiană.  Limitele, straturile.  Fasciile şi spaţiile de ţesut 

celuloadipos.  Topografia glandelor tiroidă şi paratiroidiene, traheei, laringelui, 

faringelui şi esofagului.  Anatomia chirurgicală a arterei tiroide inferioare şi a 

nervului recurent (“zona interzisă”). 

Regiunea sternocleidomastoidiană.  Limitele, repere de proiecţie a arterei 

carotide comune.  Formaţiunile superficiale: ramurile cutanate ale plexului 

cervical, venele jugulare externă, anterioară şi posterioară.  Raporturile pachetului 

vasculonervos medial al gâtului cu alte formaţiuni anatomice în 1/3 inferioară, 

medie şi superioară.  Plexul cervical, nervul accesor, porţiunea cervicală a 

trunchiului simpatic. 

Triunghiul scalenovertebral.  Limitele.  Straturile.  Topografia arterei 

subclaviculare şi ramurilor ei.  Nervul frenic şi muşchiul scalen anterior.  

Ganglionii cervicali ai lanţului simpatic, ansa subclaviculară, ductul limfatic 

toracic şi ductul limfatic drept. 

Triunghiul lateral al gâtului.  Triughiul omoclavicular.  Limitele, straturile.  

Pachetul vasculonervos: vena şi artera subclaviculare, plexul brahial.  Spaţiul 

antescalen: vena subclaviculară, unghiul venos, ductul toracic (limfatic) şi nervul 

frenic. 

Spaţiul interscalen.  Artera subclaviculară şi ramurile ei, plexul brahial. 

Triunghiul omotrapezoid.  Limitele, straturile, formaţiunile vasculonervoase. 

 

Capitolul IX  Intervenţii chirurgicale în regiunea gâtului 
Instrumentarul chirurgical.  Incizii raţionale tipice în flegmoanele 

superficiale şi profunde ale gâtului.  Blocajul vagosimpatic după A.V.Vişnevski. 

căi de acces pe organele gâtului (longitudinale, transversale şi combinate).  

Particularităţi topografico-chirurgicale în toaleta primară a plăgilor gâtului.  

Descoperirea arterlor carotide, ramurilor carotidei externe. Traheotomia superioară 

şi inferioară, particularităţi la copii.  Căi de acces operatorii pe porţiunea cervicală 



a esofagului.  Puncţia venei subclaviculare.  Descoperirea şi drenarea ductului 

limfatic toracic pe gât. 

 

Capitolul X  Toracele 
Limitele, puncte de reper, diviziuni topografice.  Sintopia, scheletotopia 

organelor.  Particularități individuale de vârstă a formei toracelui şi organelor 

cavităţii toracice.  Sistemul limfatic. 

Peretele toracelui.  Limite, regiunile topografice, proiecţia organelor.  

Straturi, vase şi nervi, spaţii celulare.  Spaţiul intercostal.  Sintopia pachetului 

vasculonervos.  Anatomia chirurgicală a fasciei endotoracice, spaţiului parapleural 

şi arterei toracice interne.  Topografia glandei mamare, particularităţi la copii.  

Malformaţii congenitale a glandei mamare (amastie, polimastie, genicomastie). 

Diafragmul, zonele de rezistenţă scăzută.  Malformaţii congenitale ale 

peretelui toracic (torace infundibuliform, torace în carenă, defecte sternale) şi 

diafragmului (hernii paraesofagiene şi parasternale, relaxare şi aplazire 

diafragmatică). 

 

Capitolul XI  Cavitatea toracică 
Mediastinul anterior.  Timus, particularităţi la copii.  Venele braheocefalice, 

vena cavă superioară, arcul aortic şi ramurile lui.  Nervii diafragmatici şi recurenţi.  

Traheea, particularităţi la copii.  Pericardul, recesele şi sinusurile.  Topografia 

cordului şi vaselor coronariene. 

Mediastinul posterior.  Topografia aortei toracice, esofagului, nervilor vagi, 

venelor azigos şi hemiazigos, trunchiului simpatic, ductului toracic (limfatic) şi 

nervilor splanhnici. 

Topografia pleurei.  Compartimentele.  Cavitatea pleurală (limite, sinusuri), 

particularităţi la copii. 

Topografia plămânilor (lobi, segmente), vase şi nervi.  Sintopia elementelor 

hilului pulmonar al plămânului drept şi stâng.  Scheletotopia, particularităţi la 

copii. 

Antomia chirurgicală a malformaţiilor congenitale ale organelor toracice, 

inimii şi vaselor mari (persistenţa canalului arterial, coarctaţia aortică, stenoza 

triunghiului pulmonar, defecte septale interartriale şi interventriculare, tetrada 

Fallot, esofagului (stenaoze, atrezii, achelazia, fistule traheo-eufagiene). 

 

Capitolul XII  Intervenţii chirurgicale pe torace 
Intervenţii chirurgicale pe peretele toracelui. 

Instrumentarul chirurgical.  Incizii în mastită purulentă şi flegmon 

retromamar.  Operaţii pe glanda mamară în tumori maligne şi benigne.  Anestezia 

nervilor intercostali; puncţia pleurală şi pericardică.  Puncţia cardiacă.  

Toracotomia.  Rezecţia coastei.  Toaleta chirurgicală a plăgilor toracelui 

(penetrante şi nepenetrante).  Tehnica plastiei pneumatoraxului deschis (extern).  

Căi de acces operatorii pe cord, plămâni şi esofag. 

 

Intervenţiile chirurgicale pe organele cavităţii toracice. 



Noţiuni şi principii operatorii pe cord, plămâni şi esofag.  Sutura cordului.  

Transplantul de cord.  Operaţii pe vasele coronariene.  Căi de acces operatorii pe 

porţiunea toracică a esofagului.  Esofagoplastia prin utilizarea intestinului subţire şi 

gros. 

 

Capitolul XIII  Abdomenul 
Repere externe.  Limite.  Forme extreme de variabilitate individuală şi de 

vârstă.  Cavitatea abdominală şi compartimentele ei.  Fascia endoabdominală.  

Cavitatea peritonială.  Spaţiile paraperitoneale. 

 

Peretele abdominal anterolateral.  Repere, limite.  Regiuni clinico-

topografice.  Proiecţia organelor interne la copii şi adulţi.  Stratigrafia peretelui 

abdomianl anterolateral în porţiunile medială şi latarelă: vascularizarea 

(anastomozele porto-cavale şi cavo-cavale), inervaţia, refluxul venos şi limfatic.  

Zonele de restenţă scăzută.  Structura, însemnătatea practică.  Canalul şi spaţiul 

inghinal la bărbaţi şi femei.  Topografia feţei posterioare a peretelui abdominal 

anterior.  Anatomia chirurgicală a herniilor inghinale: oblice, directe, prin 

alunecare şi congenitale.  Structura canalelor ombilical şi inghinal la copii.  

Anatomia chirurgicală a herniilor femurale.  Malformaţiile peretelui abdominal: 

herniile cordonului ombilical, fistule ombilicale (urinare şi canalului vitelin). 

Cavitatea peritoneală.  Divizarea în “etaje”.  Topografia peritoneului: 

raportul cu organele mezourile, ligamente, recesurile, bursele, pliurile, canalele, 

sinusurile.  Omentul mare şi omentul mic la adulţi şi copii. 

Topografia organelor “etajului” superior (supramezocolic).  Stomacul: 

sintopia, scheletotopia, ligamentele superficiale şi profunde, vasele, nervii, drenajul 

limfatic.  Anatomia chirurgicală a nervilor vagi.  Particularităţile de poziţie, formă, 

dimensiuni ale stomacului.  Particularităţi la copii.  Pilorostenoza congenitală. 

Ficatul: sintopia, scheletotopia, lobii, segmentele, ligamentele, vasele, nervii.  

Particularităţi topografice la copii.  Topografia ligamentului hepatoduodenal.  Vena 

portă şi raportul ei cu pancreasul, venele tributare.  Sistemul venos portal, 

anastomozele porto-cave şi însemnătatea lor practică.  Vezica şi căile biliare.  

Atrezia canalelor biliare şi vezicii biliare.  Anatomia topografică a splinei.  

Particularităţi de poziţie, formă şi dimensiuni.  Pancreasul: scheletotopia, proiecţia, 

raportul cu aorta abdominală, venele portă şi cavă inferioară, trunchiul celiac, 

artera mezenterică superioară, mezocolonul, vase şi nervi. 

Anatomia chirurgicală a duodenului: sintopia, sceletotopia, porţiuni, raportul 

cu peritoneul, vase şi nervi.  Topografia porţiunii descendente a duodenului (locul 

de deschidere a canalelor coledoc şi pancreatic).  Malformaţiile congenitale 

(stenoze, atrezii şi diverticule). 

Topografia organelor “etajului” inferior (inframezocolic).  Intestinul subţire: 

segmente, raportul cu peritoneul, mezenteriul şi vasele mezenterice superioare, 

drenajul venos şi limfatic.  Anatomia chirurgicală a viciilor congenitale: atrezii, 

diverticului Mekel, “dublarea” tubului intestinal.  Intestinul gros: segmente, 

raportul cu peritoneul, vascularizarea, zone critice de alimetare cu sânge, drenajul 

venos şi limfatic.  Anatomia chirurgicală a unghiului ilioceal şi a apendicelui 



vermicular.  Structura intestinului gros la copii.  Anatomia chirurgicală a viciilor 

înnăscute: megacolonul, boala Hirchsprunng (megacolonul congenital). 

 

Capitolul XIV  Intervenţii chirurgicale în regiunea abdominal 
Căi de abord laporotomice pe organele cavităţii abdominale, principii, 

cerinţe, argumentare anatomo-chirurgicală, particularităţi operatorii la copii.  

Principii operatorii pe tractul gastrointestinal şi organele peritoneale, laparascopia. 

Operaţii pe peretele abdominal 

Laparotomia, tipuri de incizii laparotomice (avantaje şi dezavantaje), 

particularităţi la copii.  Puncţia cavităţii peritoneale.  Zone de predelecţie.  

Herniotomia – noţiune, etape, principii operatorii în herniile abdominale externe, 

liniei albe, ombilicale, inghinale, femurale.  Principii şi tehnici chirurgicale în 

plastia canalului herniar în caz de hernii inghinale oblice (procedeele Jerar-

Spasokukoţki-Kimbarovski, Postemski, Martânov), directe (Bassini, Lichtenshtein) 

şi femorale (Bassisni, Rudji, Parlavecio).  Particularităţi operatorii în herniotomia 

herniilor congenitale, prin alunecare şi strangulare.  Operaţii în caz de malformatii 

congenitale: hernia cordonului ombilical (hernia embrionară), fistula ombilicală. 

Operaţii pe organele cavităţii peritoniale. 

Laparotomia, tipuri, particularităţi la copii.  Revizia cavităţii abdominale.  

Puncţia cavităţii peritoniale, laparoscopia celioscopică.  Sutura intestinală.  Baza 

teoretică şi tehnică a suturii intestinale.  Tipuri de suturi – avantaje şi dezavantaje.  

Sutura totală marginală (Alberth, Schmieden, Pirogov-Crerny, Mikulicz), sutura 

sero-seroasă Lambert, în bursă, “X”, “Z”.  Sutura mecanică.  Tipuri de 

enteroanastomoze: termino-terminale, termino-laterală, latero-laterală.  Operaţii pe 

intestinului subţire şi gros.  Tactica şi tehnica suturării plăgilor intestinale.  

Rezecţia intestinului subţire.  Particularităţi în rezecţia colonului.  Colostomia.  

Diverticulectomia (Meckel).  Operaţii în caz de megacolon şi boala Hirschprung.  

Căile de acces operatorii asupra apendecelui vermicular.  Apendiceectomia.  

Particularităţi tehnice la copii.  Operaţii pe stomac.  Tehnica suturării ulcerului 

perforant.  Gastrostomia.  Tipuri de gastroenteroanastomoze.  Sindromul ansei 

aferente.  Cauzele şi procedeele de evitare a lui.  Rezecţia stomacului procedee, 

principii operatorii.  Operaţii plastice pe stomac.  Operaţii pe ficat şi căile biliare, 

căi de acces.  Hemostaza, hepatorafia în caz de leziuni ale ficatului.  Noţiuni 

despre, colecistostomie şi colecistectomie.  Operaţii în atrezia căilor biliare.  

Splenectomia.  Intervenţii chirurgicale pe pancreas. 

 

Capitolul XV  Regiunea lombară şi spaţiul retroperitonial 
Regiunea lombară – peretele posterolateral al abdomenului.  Limitele.  

Proiecţia organelor şi formaţiunilor vasculonervoase, stratigrafia.  Topografia 

locurilor slabe.  Aparatul osteoligamentar al segmentului lombar al coloanei 

vertebrale, canalul vertebral, măduva spinării, meningele şi rădăcinele spinale. 

Spaţiul retroperitoneal.  Pereţii.  Fasciile şi straturile de ţesut celuloadipos.  

Rinichii, capsula şi aparatul de fixare renal.  Hilul şi pediculul renal.  Variante în 

poziţia componentelor anatomice.  Sintopia şi scheletotopia rinichilor.  Topografia 

glandelor suprarenale, vascularizaţia, inervaţia, drenajul limfatic.  Anatomia 



chirurgicală a ureterelor.  Particularităţi în formă şi sediu rinichilor, bazinetelor 

renale şi ureterelor.  Anatomia chirurgicală a viciilor congenitale ale ureterelor: 

stenoza, ureter dublu, hidronefroza. 

Topografia aortei abdominale şi ramurilor ei, venei cave inferioare, 

plexurilor nervoase şi lanţurilor simpatice paravertebrale.  Grupele de ganglioni 

limfatici.  Porţiunile iniţiale ale ductului limfatic toracic, venelor azigos şi 

hemiazigos. 

 

Intervenţii chirurgicale în regiunea lombară şi spaţiul retroperitonial 

Instrumentarul chirugical.  Operaţii pe rinichi şi uretere.  Căile de acces 

operatorii extraperitoniale (procedeele Fiodorov, Bergman-Israel).  Sutura renală, 

rezecţia, nefrectomia.  Pielotomia.  Descoperirea ureterului.  Sutura ureterului.  

Noţiune despre transplantarea rinichiului.  Tehnica blocajului paranefral. 

 

Capitolul XVI  Pelvisul 
Repere, limite şi regiuni topografice.  Pereţii bazinului mic şi planşeul pelvin 

(diafragmul pelvian şi urogenital).  Cavitatea bazinului.  Repere interne şi limite 

osteofibroase, aperturile (superioară şi inferioară) a bazinului.  Diferenţieri 

individuale, de sex şi vârstă.  Divizarea bazinului mic în “etaje”: peritonial, 

subperitonial, subcutanat.  Topografia peritoneului la bărbaţi şi femei.  Pliurile 

peritoneului.  Fundurile de sac vezicorectal la bărbaţi, vezicouterin şi rectouterin la 

femei.  Fasciile bazinului.  Aponevroza peritoneoperineală.  Spaţiile de ţesut 

celuloadipos: parietale şi viscerale.  Spaţiile celulare laterale: topografia arterei 

iliace interne şi ramurilor ei, trunchiului lombosacral şi lanţului simpatic, venelor şi 

plexurilor venoase.  Comunicarea spaţiilor celulare din etajul subperitoneal cu 

spaţii analogice ale regiunilor fesiere, pelvisului şi perineului.  Ganglionii limfatici 

ai grupului iliac. 

Intestinul rect.  Segmente şi raporturile cu peritoneul. Spaţiiile celulare 

pararectal şi rerorectal (presacral).  Sintopia rectului la femei şi bărbaţi: 

vascularizaţia, inervaţia, drenarea limfatică şi venoasă. 

Vezica urinară.  Raporturile cu peritoneul.  Pliurile peritoneului.  Fascia 

prevezicală.  Spaţiile de ţesut celuloadipos prevezical şi paravezical.  Raporturile 

vezicii urinare cu alte formaţiuni în bazinul masculin şi femenin.  Vascularizaţia, 

inervaţia, refluxul limfatic.  Particularităţi structurale la copii.  Topografia glandei 

prostatice, veziculelor seminale, canalelor diferente şi uretrei.  Topografia uretrei la 

femei. 

Uterul şi anexele uterine.  Porţiunile uterului şi raportul cu peritoneul.  

Aparatul de fixare (ligamentele cardinale, sacrouterine şi pubouterine).  Aparatul 

de suspensie al uterului – ligamentul larg şi rotund al uterului.  Trompele uterine şi 

raporturile cu peritoeneul.  Mezoul trompei (mezosalpinxul) şi a ovarului 

(mezovarul).  Ovarele, ligamentele şi raporturile cu peritoneul.  Ţesutul celular şi 

comunicările lui cu spaţiul lateral al etajului subperitoneal al bazinului.  Topografia 

arterelor uterine şi ovariene.  Raporturile arterei uterine şi uterului.  Vaginul, 

porţiunile lui, raporturile cu peritoneul, sintopia.  Vascularizaţia, inervaţia, refluxul 

limfatic. 



Etajul subcutanat al bazinului – perineul.  Limitele osteoligamentare ale 

perineului.  Diviziuni topografice (triunghiuri): anal şi urogenital.  Triunghiul anal, 

diafragmul bazinului.  Limitele, straturile.  Muşchiul ridicător anal, porţiunile lui.  

Sfincterul anal extern şi intern.  Topografia pachetului vasculonervos pudendal 

(ruşinos).  Spaţiul celuloadipos al fosei ishiorectale, pereţii ei şi comunicările ei cu 

spaţiile celulare ale bazinului mic şi regiunii fesiere. 

Triunghiul urogenital, diafragmul urogenital.  Straturile, fasciile, muşchii, 

vasele şi nervii.  Uretra externă la bărbaţi – porţiunile prostatică, membranoasă, 

cavernoasă.  Cordonul spermatic.  Organele genitale externe la bărbaţi.  Testiculul 

şi epididimul, tunicile.  Vascularizaţia, inervaţia, refluxul limfatic.  Glanda 

vestibulară mare.  Anatomia chirurgicală a malformaţiilor congenitale ale 

organelor bazinului mic (extrofia, diverticulele vezicii urinare, atreziile intestinului 

rect şi anusului, fistulele intestinului rect şi organelor genitale externe, ectopia 

testiculară, hidrocelul şi funiculocelul, epispadia, hipospadia). 

 

Intervenţii chirurgicale în regiunea pelvisului 

Instrumentarul chirurgical.  Blocajul intrapelvian după Şkolnikov-Selivanov.  

Blocajul nervilor ruşinoşi.  Puncţia fornixului posterior al vaginului.  Tehnica 

drenării spaţiilor celulare ale pelvisului.  Puncţia vezicii urinare.  Operaţie în caz de 

de sarcină extrauterină.  Operaţii în hidrocel. 

 Noţiuni despre operaţii în caz de paraproctite, hemoroizi.  Principii 

operatorii în fistule anorectale. 

 

Fascii. Spații celulare. 

 Valoarea aplicativă a fasciilor și spațiilor celulare.  Importanța practică în 

răspândirea proceselor necrotico-purulente în diferite regiuni ale corpului.  

Intervenții chirurgicale în flegmoane și fasciite necrozante. 

 
 

PLAN  TEMATIC  PENTRU MASTERANZI  LA  

ANATOMIE  TOPOGRAFICĂ  ȘI  CHIRURGIE  OPERATORIE 

 

№ Denumirea capitolelor şi temelor Ore 

Anul I, semestrul I 

Introducere 

1. 

Anatomia topografică ca ştiinţă aplicată, metodele de studiere şi cercetare, noţiunile 

de bază. Istoricul şi evoluţia anatomiei topografice ca disciplină independentă. 

Descoperirile cardinale ale secolului XX. Istoricul dezvoltării anatomiei topografice 

în Moldova.  

2 

2. 

Chirurgia operatorie – noţiune, valoare, conţinut, sarcini.  Actul chirurgical 

(operaţia) – cerinţele, conţinutul, etape, tipuri de operaţii. Instumentarul 

chirurgical. Microchirurgia. Problemele actuale ale transplantării organelor şi 

ţesuturilor. 

2 

 

Capitolul I.  Membrul superior 
3. Regiunile: subclaviculară, axilară, deltoideană, scapulară. Repere, limite, 2 



stratigrafia, fascii şi spaţii celulare. Formaţiuni vasculonervoase, relații structural-

spațiale la diferite nivele și linii de proiecție. Anastomoze arteriale. Grupurile de 

ganglioni limfatici. 

4. 

Regiunile: braţului, cubitală, antebraţului.  Repere, limite, stratigrafia, fascii şi 

spaţii celulare. Formaţiuni vasculonervoase, relații structural-spațiale la diferite 

nivele și linii de proiecție. Anastomoze arteriale. 

2 

5. 

Regiunea mâinii. (carpiană, palmară, degetelor și dorsală a mâinii). Repere, regiuni 

topografice, limite, proiecţii, inervaţia pielii şi degetelor. Anatomia chirurgicală a 

canalelor fasciale şi osteofibroase. Spaţiile celulare şi comunicarea lor cu spaţiile 

limitrofe. 

2 

 

Capitolul II  Membrul inferior 

6. 

Regiunea fesieră.  Repere, limite, proiecţia vaselor şi nervilor.  Topografia în 

planuri.  Fasciile şi spaţiile celulare, comunicarea cu spaţiile bazinului mic şi 

coapsei. Colaterale arteriale. Regiunea coapsei. Topografia regiunii anteromediale 

Regiunea posterioară a coapsei.   

2 

7. 
Regiunea genunchiului. Regiunea gambei. Repere, limite, regiuni topografice. 

Proiecţia formaţiunilor vasculonervoase. Canale și lojele osteofibroase. 

2 

8. 

Regiunea talocrurală: posterioară, laterală și anterioară. Maleolară medială și 

laterală. Repere, limite, regiuni topografice. Proiecţia formaţiunilor 

vasculonervoase. Canale și lojele osteofibroase. Topografia tendoanelor, tecelor 

sinoviale şi pachetului vasculonervos. Straturile. Articulaţia talocrurală.  

2 

9. 

Piciorul propriu-zis. Regiunea dorsală a piciorului. Regiunea plantară. Repere, 

limite, regiuni topografice. Topografia în straturi, lojele fasciale şi spaţiile celulare. 

Comunicarea cu alte regiuni. 

2 

 

Capitolul III  Operaţii pe membre 

10. 
Operaţii pe vase. Sutura vasculară. Tehnica hemostazei. Căi de acces. Zonele 

critice ale trunchiurilor arteriale. Microchirurgia vaselor. 

2 

11. 

Operaţii pe nervi. Căi de acces pe nervi. Blocajul nervului. Principiile 

intervenţiilor operatorii pe nervii periferici: neuroliza, neurorafia, neurotomia, 

plastia şi transpoziția nervilor. 

2 

12 

Intervenţii chirurgicale pe aparatul locomotor. Operaţii pe oase. Operaţii pe 

articulaţii. Amputaţia şi dezarticulaţia. Puncţia articulaţiilor. Căi de acces. 

Principiile osteosintezei extra- şi intramedulare. 

2 

 

Capitolul IV  Capul 

13. 

Porţiunea cerebrală a capului (neurocraniul). Limite, repere, compartimentele, 

vasele şi ganglionii limfatici. Baza internă a craniului. Fosele craniene. Nervii 

cranieni. 

2 

14. 
Porţiunea facială a capului. Porţiunea laterală feţei. Puncte de reper, limite şi 

regiunile topografice. 

2 

15. 

Porţiunea laterală feţei. Porţiunea laterală feţei.  Puncte de reper, limite şi regiunile 

topografice. Regiunile: geniană, parotidomaseteriană şi fosa retromandibulară. 

Regiunea facială profundă. 

2 

16. 
Porţiunea anterioară a feţei. Puncte de reper, limite stratigrafia, vascularizaţia, 

inervaţia și drenajul limfatic. Regiunile: bucală, orbitală și nazală. 

2 

 

Capitolul VII  Intervenţii chirurgicale în regiunea capului 
17. Intervenţii chirurgicale pe porţiunea cerebrală, a capului (neurocraniu). 2 

18. Intervenţii chirurgicale pe porţiunea facială a capului. 2 

 



Anul I, semestrul II 

Capitolul VIII  Gâtul 

19. 
Regiunea suprahioidiană. Triunghil submandibular. Triunghiul median al gâtului. 

Limite şi straturi. 

2 

20. Regiunea sternocleidomastoidiană.   2 

21. Triunghiul scalenovertebral.  Limitele.  Straturile.   2 

23. Triunghiul lateral al gâtului.  Spaţiul antescalen. 2 

24. Spaţiul interscalen. Triunghiul omotrapezoid. 2 

 

Capitolul IX  Intervenţii chirurgicale în regiunea gâtului 
25. 

 

Instrumentarul chirurgical. Incizii raţionale și căi de acces. Particularităţi 

topografico-chirurgicale în toaleta primară. 

2 

26. Traheotomia. Cricoconicotomia. 2 

 

Capitolul X  Toracele 

27. 

Limitele, puncte de reper, diviziuni topografice.  Sintopia, scheletotopia organelor. 

Peretele toracelui. Straturi, vase şi nervi, spaţii celulare. Anatomia chirurgicală a 

fasciei endotoracice, spaţiului parapleural şi arterei toracice interne. Topografia 

glandei mamare, particularităţi la copii.  Malformaţii congenital. 

2 

28. Mediastinul anterior. Mediastinul posterior. 2 

29. 
Topografia pleurei. Topografia plămânilor. Antomia chirurgicală a malformaţiilor 

congenitale ale organelor toracice. 

2 

 

Capitolul XII  Intervenţii chirurgicale pe torace 

30. 
Instrumentarul chirurgical.  Incizii în mastită. Toracotomia. Căi de acces operatorii 

pe cord, plămâni şi esofag. 

2 

31. 
Instrumentarul chirurgical.  Incizii în mastită. Toracotomia. Căi de acces operatorii 

pe cord, plămâni şi esofag. 

2 

 

Capitolul XIII  Abdomenul 

32. 
Peretele abdominal anterolateral. Repere, limite.  Malformaţii. Structura canalelor. 

Anatomia chirurgicală a herniilor femurale. Anatomia chirurgicală a herniilor. 

2 

33. 
Cavitatea peritoneală. Divizarea în “etaje”. Topografia organelor “etajului” 

superior (supramezocolic). 

2 

34 
Anatomia chirurgicală a viciilor înnăscute. Topografia organelor “etajului” inferior 

(inframezocolic). 

2 

 

Capitolul XIV  Intervenţii chirurgicale în regiunea abdominală 

35. 
Operaţii pe peretele abdominal. Puncţia cavităţii peritoneale. Herniotomia. Operaţii 

în caz de malformatii congenitale. 

2 

36. 
Operaţii pe organele cavităţii peritoniale. Baza teoretică şi tehnică a suturii 

intestinale. Rezecţia intestinului. Operaţii pe stomac, ficat şi căile biliare. 

2 

 

Capitolul XV  Regiunea lombară şi spaţiul retroperitonial 
37. Regiunea lombară. Limite, locuri slabe. 2 

38. Spaţiul retroperitoneal. Pereţi. Fascii şi straturi. Topografia aortei abdominal. 2 

39. 

Intervenţii chirurgicale în regiunea lombară şi spaţiul retroperitoneal. 

Instrumentarul chirugical. Operaţii pe rinichi. Căi de acces. Transplantarea 

rinichiului. 

2 

 



Capitolul XVI  Pelvisul 

40. 
Repere, limite şi regiuni topografice. Divizarea bazinului mic în etaje”. Spaţiile 

celulare. Fasciile bazinului. 
2 

41. 
Triunghiul urogenital, diafragmul urogenital.  Straturi, fascii, muşchi, vase şi nervi. 

Anatomia chirurgicală a malformaţiilor congenitale. 
2 

42. Intervenţii chirurgicale în regiunea pelvisului. 2 

 

Capitolul XVII  Fascii. Spații celulare 

43. 

Valoarea aplicativă a fasciilor și spațiilor celulare. Importanța practică în 

răspândirea proceselor necrotico-purulente în diferite regiuni ale corpului.  

Intervenții chirurgicale în flegmoane și fasciite necrozante. 

2 

 

Examen pe compartimentul teoretic și practic 

 

Anul II semestrul I 
1. Studiul literaturii la tema tezei de masterat. 20 

2. Designul cercetării. Definirea şi însuşirea metodelor de cercetare la tema tezei. 20 

3. Efectuarea părţii practice a lucrării  

 

Anul II semestrul II 

4. Prelucrarea statistică a datelor 20 

5. Elaborarea tezei de masterat 20 

Susţinerea tezei de masterat 
 Total număr de ore pe doi ani de studiu (lucru efectiv cu profesorii, fără cel 

individual) 

180  

 Credite pe doi ani de studiu 120 

 

Temele la care se efectueazăcercetări ştiinţifice  

la catedra Anatomie topografică și Chirurgie operatorie 

 

1. Terapia genică în tratamentul maladiei Parchinson (V. Nacu) 

2. Celule stem hematopoetice în stimularea regenerării ţesuturilor musculare (V. Nacu). 

3. Angiogeneza în înlocuirea celulelor stem în infarctul miocardic (V. Nacu). 

4. Particularităţi de angiogeneză în ciroza hepatică (V. Nacu). 

5. Celulele stem din fluidul amniotic, particularităţi de proliferare şi diferenţiere (V. Nacu). 

6. Proteina osteoinductivă în componenţa transplantului osos (B. Topor). 

7. Autografa osoasă repopulată cu celule stem (B. Topor). 

8. Cranioplastia cu biomateriale osteoinductive (B. Topor). 

9. Metode de stimulare a osteogenezei dereglate (B. Topor). 

10. Alogrefe osoase în oncologie (B. Topor). 

11. Coraporturile spațiale ale căilor biliare extrahepatice în aspect radiotopografic (Suman S.). 

12. Duodenul – componenta centrală a sistemului biliopancreaticoduodenal (Suman S). 

13. Studierea proprietăților biomecanice ale peretelui, segmentelor duodenle la om (Suman S.). 

14. Anatomia variațională a a. cistice (Guzun Gh.). 

15. Unele aspect dintre elementele de bază ale hilului hepatic (Guzun Gh.). 

16. Argumentarea anatomo-topografică a puncției și cateterizării venelor jugulare interne și 

subclaviculare (Turchin R.). 



17. Anestezia plexului brachial. Aspect anatomo-clinice (Turchin R.). 

18. Particularităţi în embriotopografia tubului digestiv (Suman S.). 

 

 Utilajul și posibilitățile catedrei pentru magiștri. 
 Catedra Anatomie topografică și Chirurgie operatorie dispune de material 

didactic (cadavre, preparate) pentru formarea curentă și continua a magiștrilor. 

Este prezentă, accesibilă și funcțională sala de intervenții chirurgicale din cadrul 

catedrei inclusive cu instrumentar necesar. Pentru anestezierea animalelor incluse 

în experiment în cadrul personalului catedrei este prezent specialit anesteziolog. 

Pentru căpătarea materialului de studiu și cercetare sunt folosite relațiile strânse și 

prietenoase create de mai multe decenii cu Centrul Republican de Medicină 

Legală, care cu success sunt folosite în elaborarea, desfășurarea și implementarea 

tehnicilor experimentale accumulate. 

 

Lista utilajului: 

Nr. Denumirea aparatului Tipul 
Număr de 

uzină 

Anul 

fabricării 

1 Boeco macro electronic pipet  YM 81857 2008 

2 Boeco vortex mixer V-1 PLUS  2008 

3 Dell system case optiplex   2009 

4 Dispozitiv universal pt mărunţire 
IKA M-

20 
01.497803 2009 

5 Incubator co2 cu sensor   2009 

6 Liofilizator unicryo 
MC 

2L/60C 
28932 2006 

7 
Microscop invertir cu contrast de 

fază 
 0605542 2006 

8 Microscop optic Micros 

MC 300 

cu 

camera 

digitala 

 2006 

9 Sterilizator   1990 

10 Filtru de apă soft nor   2008 

11 HDD seagate   2008 

12 Agitator magnetic MS 3000  2008 

13 Balanţa electronică   2008 

14 Bidistilator BS  2006 

15 Maşini şi aparate mecanice FVL-2400   



16 PH metter checher hanna   2007 

17 Optimal rotor 
SR/16 

0712 
  

18 
Centrifuga de laborator 

(împrumut) 

OP3YXL

42 
 1982 

19 Termostat   1987 

20 Cîntar electronic 
PG-W 

153 i 
AE 43 934 2009 

21 Ventilator K 315 M  2009 

22 Microcentrifuga 
TGL 16 

K 

LPG 116 

A 
2010 

23 Cintar analitic   2009 

24 Hota cu flux laminar de aer LN090  2005 

25 Termostat 
TC-80 M-

2 
250 B-A 1987 

26 Termostat TB 3-25  1991 

27 Microscop binocular MBC - 2   

28 Lupă binoculară    

29 Aparat de ventilare artificială   1985 

30 Coagulator   1990 

31 Cuțit electric   2010 

32 
Set de instrumente pentru 

intervenții chirurgicale 
   

33 Aparate de sutură mecanică   1980 

34 Aparat de sutură vasculară   1985 

35 Microtom   1984 

36 Incubator    

37 Termostat   1988 

38 
Sală de operații cu masă și lampă 

sealitică 
  1990 

39 Calculator   2005 

40 Printer   2005 

41 Congelator   2000 
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