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Scopul disciplinei Chirurgie Tehnici operatorii:
Chirurgia operatorie fiind o disciplină de o deosebită importanţă practică, ocupă un rol
important în instruirea viitorilor medici, indiferent de profil. Bazându-se pe cunoştinţele obţinute
anterior la disciplinele medico-biologice, ea are scopul de ai înzestra pe studenţi cu cunoştinţe
fundamental-aplicative şi deprinderi practice medico-chirurgicale, strengent necesare în studierea
aprofundată a disciplinelor clinice, constituie baza şi componentul obligatoriu în activitatea
postuniversitară a medicilor generalişti şi de familie, mai ales celora de profil chirurgical.
Chirurgia operatorie, fiind o ştiinţă despre operaţiile chirurgicale, studiază şi are menirea
de ai instrui pe studenţi (rezidenţi) în domeniul tehnicilor medico-chirurgicale şi operaţii.
Obiectivele de formare în cadrul disciplinei Chirurgie. Tehnici operatorii:
La nivel de cunoaștere și înțelegere
Să cunoască comunicările spațiilor celuare;
Să cunoască schimbările de relație interorganice în diferite stări fiziologice și patologice;
Să posede/cunoască tehnici tehnici chirurgicale
Să definească bazele teoretice ale tehnicilor chirurgicale;
Să definească şi să relateze teoretic instrumentarul chirurgical de bază şi să îndeplinească
pe cadavru tehnicile medico-chirurgicale de bază;
- Să identifice scopul, etapele şi complicaţiile actului chirurgical;
- De specificat particularităţile tehnicilor operatorii individuale în funcţie de afecţiune,
vîrstă şi sex;
La nivel de aplicare
-

Să soluționeze probleme de situație
Să posede aplicarea cunoștințelor
Să demonstreze tehnica disecţiei chirurgicale în planuri pe regiuni;
Să demonstreze anatomo-clinic eventualele căi de răspîndire (primare şi secundare) a
proceselor purulente şi hematoamelor;
- Să identifice instrumentarul chirurgical de bază;
- Să argumenteze accesele operatorii raţionale pe organe, vase şi nervi;
- Să demonstreze metodele de anestezie;
- Să îndeplinească tehnica operatorie în actul chirurgical (etapele de bază, succesiunea
manevrelor şi particularităţilor lor, hemostaza în plagă, şi pe traiect etc.);
La nivel de integrare
-

-

Să aprecieze importanța Chirurgiei operatorii în contextul integrării cu alte discipline
medicale înrudite;
Să abordeze creativ problemele medicinei practice și fundamentale;
Să deducă interrelațiile între Chirurgia operatorie cu alte disciplini fundamentale;
Să posede abilități în implimentarea cunoștințelor obținute la Chirurgie operatorie în
disciplinele clinice;
Să fie apt în evoluarea și autoevaluarea obiectivă a cunoștințelor obținute în domeniu;
Să fie apt de asimila noile cunoștințe și realizări în disciplinile morfologice.
Să ia decizii în aprecierea metodelor optime de anestezie (infiltrativă, tronculară,
rahidiană, intraosoasă etc.);
Să determine metode optime de hemostază în diverse regiuni;
Să aprecieze segmentele optime şi critice de ligaturare a trunchiurilor arteriale în
conformitate cu circulaţia sangvină colaterală;

-

Să aprecieze căile de răspîndire a purulenţelor (primare şi secundare) pe regiuni şi
inciziile raţionale în caz de afecţiuni supurative;
Să elaboreze proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniul Chirurgie operatorie şi
Anatomiei topografice;

Condiționări și exigențe prealabile:
Chirurgia operatorie reprezintă o disciplină fundamental aplicativă și clinică, studierea
obiectului la etapa universitară și postuniversitară continuă permite viitorului medic, medicului
rezident și medicului practic să însușească, reinoiească și săși perfecteze cunoștințele, abilitățile
în implementarea practică a cunoștințelor.
Pentru buna însușire a disciplinei este necesară cunoasterea temeinică în domeniu a
anatomiei, embriologiei, chirurgiei obținute în perioada studiilor universitare, postuniversitare și
de perfecționare continuă a specialiștilor în domeniu.

Conținutul de bază a cursului:
A. Prelegeri Chirurgie. Tehnici operatorii:
Nr.
1.

2.

3.

Tema

Conţinutul, scopul, metodele de studiere ale Chirurgiei operatorii.
Instrumentarul chirurgical general (clasificarea, destinaţia, tehnica utilizării).
1.2. Principiile şi metodele de disociere şi suturare ale ţesuturilor. Hemostaza.
Tehnica legării nodurilor şi aplicării suturilor în planuri succesive.
1.3. Operaţii pe vase şi nervi. Instrumentarul chirurgical special. Liniile de
proiecţie, căile de acces. Descoperirea şi ligaturarea arterelor magistrale pe
membre. Venesecţia şi venepuncţia, locurile de predilecţie. Venectomia. Sutura
vasculară.
1.4. Blocajul trunchiurilor nervoase pe membre. Neurorafia. Neuroliza. Plastia şi
permutarea nervilor.
2.1. Operaţii pe cap. Instrumentarul chirurgical special. Toaleta chirurgicală
primară a plăgilor craniocerebrale. Procedee de hemostază pe ţesuturile epicraniene,
oasele craniului şi în leziunile sinusurilor durei mater. Trepanaţia craniului
(osteoplastică şi decompresivă). Cranioplastia. Antrotomia. Blocajul ramurilor
terminale ale nervului trigemen. Incizii raţionale pe faţă. Puncţia sinusului maxilar.
2.2. Operaţii pe gât. Instrumentarul chirurgical special. Argumentarea inciziilor în
flegmon superficial şi profund. Blocajul vagosimpatic după A.V. Vişnevski. Căile
de acces pe organele gâtului, vase magistrale şi nervi. Puncţia venei subclave.
Denudarea ductului toracic pe gât. Conicotomia. Traheotomia. Traheostomia,
particularităţile anatomo-clinice la copii.
2.3. Intervenţii chirurgicale pe torace. Accesele operatorii pe organele cavitaţii
toracice.
Incizii raţionale în mastită. Puncţia şi drenarea cavitaţii pleurale, puncţia cavităţii
pericardice şi a cordului. Procedee şi tehnica toaletei chirurgicale a plăgilor
penetrante şi nepenetrante. Plastia pneumotoraxului deschis. Toracotomia şi rezecţia
costală.
3.1. Operaţii pe organele cavităţii peritoneale. Instrumentarul chirurgical special.
Căile de acces: tipurile de laparatomii. Laparocenteza.
3.2.
Operaţii în herniile peretelui abdominal anterolateral, clasificarea,
particularităţile operatorii în herniile congenitale, strangulate şi prin alunecare.
Plastia canalului hernial ombilical (Mayo, Lexer, Sapejko), a canalului inghinal
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1.1.

2

2

2

4.

5.

(Martînov, Girard-Spasokukoţki, Kimbarovski, Bassini, Postemski, Roux,
Krasnobaev, Lichtenstein), a canalului femural (Bassini, Rudgi, Parlavecio) la
adulţi şi la copii.
3.3. Sutura intestinală. Tehnica aplicării suturilor intestinale (cu fire separate şi
continuu, marginală Alberth şi Schmieden, sero- seroasă Lambert). Operaţii pe
intestinul subţire (enterostomie, suturarea plăgilor intestinale, rezecţia şi
enteroanastomozele latero-laterală, termino-terminală şi termino-laterală.
3.4.
Operaţii pe organele etajului supramezocolic al cavităţii peritoneale:
gastrostomia (procedeele Witzel, Ştam-Kader şi Toporover), suturarea plăgilor şi
“ulcerului perforat” stomacal, rezecţia stomacului, vagotomia, gastoenterostomia.
Colecisctomia şi drenarea ductului coledoh. Operaţii pe organele parenchimatoase:
suturile aplicate pe ficat, splenectomia).
3.5. Principii operatorii pe intestinul gros (apendicectomia, rezecţia, colostomia şi
anusul artificial.
4.1. Intervenţii chirurgicale pe coloana vertebrală. Instrumentarul chirurgical
special. Tehnica puncţiei canalului vertebral. Laminectomia. Spondilodeza.
4.2. Tehnica blocajului paranefral (procedeul A. V. Vişnevski). Căile de acces pe
rinichi, uretere (extra- şi intraperitoneale). Nefrectomia. Suturarea ureterului şi a
rinichiului.
4.3. Operaţii pe organele pelviene. Instrumentarul chirurgical special. Blocajul
intrapelvian (procedeul Şcolnikov-Selivanov). Blocajul nervului pudendal. Puncţia
fundului de sac vaginal. Căile de acces pe organele bazinului mic. Operaţii
practicate în hidrocel (Bergman-Winkelman). Cateterizarea (sondajul), puncţia
vezicii urinare, cistotomia suprapubiană. Intervenţii în hemoroizi, paraproctite şi în
fistule anale.
5.1. Operatii pe oase. Instrumentarul chirurgical special. Căi de acces, osteotomie,
osteosintezăă,osteoplastie, sechestrectomie.
5.2. Operaţii pe articulaţii: puncţie, artrotomie, artrodeză, artroriză, artroliză,
artroplastie, rezecţie. Căile de acces în rezecţia articulaţiilor genunchiului şi
coxofemurală.
5.3. Amputaţii şi dezarticulaţii pe membre: principii de bază, etape, clasificări
Metoda de determinare a lungimii lambourilor în amputaţii prin lambouri.
Amputaţia conico-circulară pe braţ şi coapsă în trisecţională după N. I. Pirogov.
5.4. Tehnica toaletei chirurgicale a ţesuturilor moi, a vaselor, a nervilor, oaselor,
tendo- şi miorafia.
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B. Lucrări practice Chirurgie. Tehnici operatorii:
Nr.
1.

Tema lucrării practice
Operaţii pe membere. Principii şi tehnica toaletei chirurgicale primare a
plăgilor pe extremităţi. Intervenţii chirurgicale în afecţiuni purulente ale 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 ale 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 ale 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.
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2

2.

3.

4.

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 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 ale gambei şi a coapsei. 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.
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. Cranioplastia.
Intervenţii chirurgicale pe porţiunea facială a capului. Incizii raţionale în
parotidita purulentă, flegmon facial, abcese retrofaringiene. Noţiuni despre
operaţiile plastice în regiunea feţei şi reconstrucţiei nervului facial.
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 anatomo-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.
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 coastală. Toaleta chirurgicală a
plăgilor toracelui (penetrante şi nepenetrante). Tehnica plastiei pneumotoraxului
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.
Intervenţii chirurgicale în regiunea abdominală. Căi de abord laporotomice
pe organele cavităţii abdominale, principii, cerinţe, argumentare anatomochirurgicală, particularităţi operatorii la copii. Principii operatorii pe tractul
gastrointestinal şi organele peritoneale, laparoscopia.
Operaţii pe peretele abdominal. Laparotomia, tipuri de incizii laparotomice
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5.

(avantaje şi dezavantaje), particularităţi la copii. Puncţia cavităţii peritoneale. Zone
de predelecţie. Herniotomia – noţiune, etape, principii operatorii în herniile
abdominale externe, liniei albe, umbilicale, inghinale, femurale. Principii şi tehnici
chirurgicale în plastia canalului herniar în caz de hernii inghinale oblice (procedeele
Jerard-Spasokukoţki-Kimbarovski, Postemski, Martânov), directe (Bassini,
Lichtenshtein) şi femurale (Bassisni, Rudji, Parlavecio). Particularităţi operatorii în
herniotomia herniilor congenitale, prin alunecare şi strangulate. Operaţii în caz de
malformatii congenitale: hernia cordonului umbilical (hernia embrionară), fistula
umbilicală.
Operaţii pe organele cavităţii peritoniale. Laparatomia, tipuri, particularităţi
la copii. Revizia cavităţii abdominale. Puncţia cavităţii peritoniale, laparoscopia.
Sutura intestinală. Baza teoretică şi tehnică a suturii intestinale. Tipuri de suturi –
avantaje şi dezavantaje. Sutura totală marginală (Alberth, Schmieden), sutura seroseroasă Lambert, în bursă, “X”, “Z”. Sutura mecanică. Tipuri de enteroanastomoze:
termino-terminale, termino-laterală, latero-laterală. Operaţii pe intestinul subţire şi
gros. Tactica şi tehnica suturii plăgilor intestinale. Rezecţia intestinului subţire.
Particularităţi în rezecţia colonului. Colostomia. Diverticulectomia (Meckel).
Operaţii în caz de megacolon şi boala Hirschprung. Căile de acces pe apendecele
vermicular. Apendicectomia. Particularităţi tehnice la copii. Operaţii pe stomac.
Tehnica
suturii
ulcerului
perforant.
Gastrostomia.
Tipuri
de
gastroenteroanastomoze. Sindromul ansei aferente. Cauzele şi procedeele de evitare
ale 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.
Intervenţii chirurgicale în regiunea lombară şi spaţiul retroperitoneal.
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.
Intervenţii chirurgicale în regiunea pelvisului. Instrumentarul chirurgical.
Blocajul intrapelvin după Şkolnikov-Selivanov. Blocajul nervilor pudenţi. Puncţia
fornixului posterior al vaginului. Tehnica drenării spaţiilor celulare ale pelvisului.
Puncţia vezicii urinare. Operaţie în caz de sarcină extrauterină. Operaţii în hidrocel.
Noţiuni despre operaţii în caz de paraproctite, hemoroizi. Principii operatorii în
fistule anorectale.
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Metode de predare și învățare utilizate:
Modulul opțional Chirurgie Tehnici operatorii este predat în manieră clasică: cu prelegeri
și lucrări practice. Prelegerile sunt citite de către titularii de curs. La lucrările practice studenții
studiază/prepară modelează procedee chirurgical pe organocomplexe și cadavre fixate, desene
ale secțiunilor succesive prin corpul uman la diferite nivele, vizionarea filmelor (inclusiv și a
tehnicilor chirugicale), intervenții chirurgicale pe animale (iepuri).
Sugestii pentru activitate individuală:
În scopul ameliorării calității predării disciplinei este favorabilă predarea integrală
a disciplinei Anatomie topografică și Chirurgie operatorie.
Metode de evaluare
Pe parcursul modulului în cadrul catedrei la disciplină sunt prevăzute evaluări zilnice, iar
sfârșitul modulului se aprecia prin „admis” sau „respins”
Evaluarea formativă a studentului astfel, prevede răspunsul oral la întrabările prestate de
profesor reeșind din materialul studiat anterior; demonstrarea pe cadavru a competențelor
acumulate pentru perioada respectivă. Fiecare probă se notează potrivit scălii de evaluare
standart cu note de la 0 la 10. Probele stabilite pot fi susținute de către studenți numai de 2 ori.
Media pe modul se formează din suma punctelor acumulate pe parcursul modulului.
Studentul este admis la evaluarea finală numai după lichidarea restanțelor pe modul.
La examenul de promovare la disciplina Chirurgie Tehnici operatorii nu sunt admiș
studenții care nu au recuperat absențele la lucrările practice.
Evaluarea studentului la modulul Chirurgie. Tehnici operatorii este unul combinat,
alcătuit din proba deprinderilor practice și proba orală.
Subiectele pentru evaluare (întrebări pentru deprinderi practice și întrebările pentru
interviu) se aprobă la ședința catedrei și se aduc la cunoștința studenților și pot fi consultate pe
pagina Web a catedrei.
Neprezentarea la evaluare fără motive întemeiate se înregistrează ca „absent” și se
echivalează cu calificativul „neadmis”
Studentul are dreptul la 2 susțineri repetate ale evaluării la modul.
Limba de predare:
Română, Rusă, Engleză

