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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.
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 Anatomie topografică:
La nivel de cunoaștere și înțelegere
-

să cunoască relațiile structural spațiale ale organelor și țesuturilor pe regiuni;
să cunoască comunicările spațiilor celuare;
să cunoască schimbările de relație interorganice în diferite stări fiziologice și
patologice;
să definească bazele teoretice ale anatomiei topografice şi chirurgiei generale;
să studieze anatomia stratigrafică a corpului uman pe regiuni;
să identifice sintopia, holotopia şi scheletotopia dintre organe, formaţiuni anatomice
şi ţesuturi;
să cunoască particularităţile structurii fiecărui plan al regiunilor la adulţi şi la
organismul în creştere;
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 posede aplicarea cunoștințelor
să demonstreze pe cadvru punctele de reper, limetele regiunilor topografice şi
proiecţia formaţiunilor anatomice de bază pe tegumente (organe, vase sangvine
magistrale, nervi, căile de circulaţie limfatică eferentă, topografia ganglionilor
limfatici etc.);
să demonstreze zonele de inervaţie a pielii, sursele şi apartenenţa segmentară a
nervilor;
să stabilească holotopia şi scheletotopia organelor şi formaţiunilor anatomice în
regiunile respective;

să aprecieze practic pe cadavru particularităţile structurale a planurilor topografice
organelor şi ţesuturilor (piele, spaţiilor fascio-celulare, muşchilor, formaţiunilor
vasculo-nervoase, ganglionilor limfatici etc.);
- să demonstreze topografia pachetelor vasculonervoase, sintopia componentelor de
bază a lor, anatomia chirurgicală şi căile posibile de circulaţie sangvină colaterală
(anatomic şi clinic suficiente şi insuficiente);
- să demonstreze anatomo-clinic eventualele căi de răspîndire (primare şi secundare) a
proceselor purulente şi hematoamelor;
Să soluționeze probleme de situație
Să demonstreze tehnica disecţiei chirurgicale în planuri pe regiuni;
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 anatomiei topografice și chirurgiei operatorii în contextul
integrării cu alte discipline medicale înrudite;
- să abordeze creativ problemele medicinei practice și fundamentale;
- să deducă interrelațiile între anatomie topografică și chirurgie operatorie cu alte
disciplini fundamentale;
- să posede abilități în implimentarea cunoștințelor obținute la anatomie topografică și
chirurgie opoeratorie 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 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;
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;
-

-

Condiționări și exigențe prealabile:
Anatomia topografică și Chirurgie 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.
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 facultatea medicină I:
Nr.
Tema
Ore
1. Chirurgia operatorie şi anatomia topografică ca disciplină didactică, scopurile şi rolul ei 2
în procesul de instruire. Conţinutul şi metodele de explorare. Compartimentul cerebral.
Diviziuni topografice. Stratigrafia. Toaleta chirurgicală a plăgilor craniocerebrale,
hemostaza. Plăgi scalpate, materiale plastice. Trepanaţia craniului. Cranioplastia.
2. Anatomia topografică a capului (compartimentul facial). Diviziuni topografice. 2
Regiunea orbitală și nazală. Vascularizarea, inervarea și sistemul limfatic. Fasciile și
spațiile celulare. Toaleta chirurgicală a plăgilor în regiunea maxilofacială. Principii
generale în tratamentul chirurgical a traumatismelor regiunii faciale. Incizii raționale în
purulențe pe față.
3. Anatomia topografică a capului (compartimentul facial). Regiunea bucală și mentonieră. 2
Metode de analgezie. Incizii și drenari în purulețe ale spațiului sublingval, paratonzilar
și submaxilar. Anomalii congenitale ale feței și tratamentul chirurgical.
4. Anatomia topografică a capului (compartimentul facial). Anatomia chirurgicală a 2
regiunii laterale a feței.Topografia regiunilor: jugală, parotidomaseterica și profundă a
feței. Sratigrafia. Incizii raționale și drenarea purulențelor.
5. Anatomia chirurgicală a gâtului. Diviziuni topografice, triunghiuri. Fasciile şi spaţiile 2
celulare. Topografia triunghiurilor: medial şi lateral ale gâtului.
6. Topografia regiunii sternocleidomastoidiene. Triunghiul scalenovertebral. Spaţiile 2
antiscalen şi interscalen. Blocajul trunchiurilor nervoase pe gât. Traheotomia
superioară şi inferioară. Puncţia venei subclaviculare. Incizii în flegmoane şi abcese pe
gât.
7. Operaţii pe vase şi nervi. Particularităţi chirurgicale în regiunile capului şi gâtului. 2
Hemostaza. Tipuri. Accese operatorii şi căile de circulaţie sangvină colaterală în
ligaturarea vaselor. Suturarea şi plastia vaselor. Liniile de proiecţie ale nervilor,
neuroliza, neurotomia, suturarea, plastia.
8. Operaţii pe oase şi articulaţii. Particularităţi în regiunea capului şi gâtului.
2
B. Lucrări practice facultatea medicină I:
Nr.
Tema lucrării practice
1.
Conţinutul, scopul, metodele de studiere ale chirurgiei operatorii şi anatomiei
topografice. Instrumentarul chirurgical general (clasificarea, destinaţia, tehnica
utilizării).
Anestezia locală, metode.
Actul chirurgical (etapele procedee
chirurgicale de bază). Principii şi metode de disociere şi suturare ale ţesuturilor.
Hemostaza. Tehnica legării nodurilor şi aplicării suturilor în planuri succesive.
Tipuri de suturi.
2.
Anatomia topografică a capului (compartimentul cerebral).
Particularităţile
structurale şi de vârstă (dimensiunile, forma, fontanelele). Repere şi diviziuni
topografice. Calvaria craniului, stratigrafia. Regiunile frontoparietooccipitală şi
temporală. Stratigrafia, vascularizaţia, inervaţia, sistemele venos şi limfatic.
Spaţiile celulare, răspândirea puroiului şi hematoamelor.
Particularităţile
vascularizării ţesuturilor epicraniene.
3.
Regiunea apofizei mastoidiene (triunghiul de trepanaţie). Tunicele creierului
Sinusurile durei mater Spaţiile epidural, subdural, subarahnoidal Vascularizarea
encefalului. Sistemul venos al porţiunii cerebrale a capului, însămnîtatea practică.
4.
Operaţii pe porţiunea cerebrală a capului. Toaleta chirurgicală primară a plăgilor
craniocerebrale şi a plăgilor prin scalpare. Metode de hemostază în leziunile

ore
3

3

3

3

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
1.

12.
2.

13.
3.

14.
4.

15.
5.

16.
6.
17.
7.

ţesuturilor moi, oaselor, sinusurilor durei mater şi arterelor meningeale. Trepanaţia
craniului (osteoplastică şi decompresivă).
Antrotomia (trepanaţia apofizei
mastoidiene). Cranioplastia, tipuri de grefoane.
Anatomia chirurgicală a regiunii faciale a capului (repere şi regiuni topografice, 3
particularităţile de vârstă şi sex). Vascularizaţia şi inervaţia feţei. Sistemele: venos
şi limfatic.
Compartimentul facial lateral – regiunele: geniană şi
parotidomaseterică, articulaţia temporomandibulară. Stratigrafia. Topografia
glandei parotide şi nervului facial.
Anatomia topografică a regiunii profunde a feţei. Spaţiile celulare: temporo- 3
pterigoidian, interpterigoidian, conţinutul, vasele şi nervii, căile de răspândire a
puroiului. Topografia nervilor: trigemen şi glosofaringian. Anatomia chirurgicală a
sinusului maxilar (Highmori).
Topografia regiunii anterioare a feţei, proecţia orificilor de ieşire a vaselor şi 3
nervilor. Anatomia chirurgicală a regiunii şi cavităţii bucale: vestibulul, planşeul,
limba. Arcadele alveolare, dinţii.
Anatomia topografică a regiunilor: nazală şi orbitală. Căile de răspândire a 3
purulenţilor şi hematoamelor. Anomalii congenitale. Intervenţii operatorii în
fisurile congenitale ale buzelor şi palatului dur.
Operaţii în regiunea facială a capului. Metodele de analgezie în operaţiile pe faţă. 3
Argumentarea topografică şi tehnica anesteziei: plexului nervos dental, infiltrativă şi
tronculară, tuberală, torusală, infraorbitală, mandibulară, incisivă, palatină.
Incizii raţionale în purulenţe pe faţă, flegmon parafaringian şi retrofaringian. 3
Trepanaţia şi puncţia sinusului frontal şi maxilar. Toaleta chirurgicală primară a
plăgilor maxilofaciale. Totalizarea I.
Anatomia topografică a gâtului. Repere şi diviziuni topografice, triunghiuri. 3
Fasciile şi spaţiile celulare.
Căile de răspândire a puroiului.
Regiunea
suprahioidiană, triunghiurile: mentonier, submandibular, ligval, stratigrafia.
Regiunea infrahiodiană – organele gâtului: glandele tiroidă şi paratiroidă, traheea, 3
laringele, faringele, esofagul. Topografia triunghiului carotidian. Stratigrafia, zona
reflexogenă.
Topografia triunghiului lateral al gâtului. Divizarea în triunghiuri : omotrapezoid şi
3
omoclavicular.
Stratigrafia.
Regiunea sternocleidomastoidiană.
Triunghiul
scalenovertebral – straturile, formaţiunile anatomice. Spaţiile intermusculare antescalen
şi interscalen. Vasele, nervii. Segmentele arteriale critice pe gât.
Operaţii pe gât. Incizii tipice în flegmoane şi abcese. Toaleta chirurgicală primară a 3
plăgilor gâtului. Blocajul trunchiurilor nervoase. Traheostomia superioară şi
inferioară.
Operaţii pe vasele şi nervii capului şi gâtului. Tipuri de venepuncţii şi venesecţii. 3
Denudarea şi legaturarea arterelor: carotidă comună şi externă facială, maxilară şi
linguală. Circulaţia sanguină colaterală. Noţiuni de suturare şi plastie a vaselor.
Noţiuni de operaţii pe nervi: neurotomia, neuroliza, neurorafia, neuroplastia.
Operaţii pe oase. Osteosinteză, rezecţie, osteoplastie, trepanaţie. Plastia defectelor 3
ale mandibulei şi maxilei. Totalizarea II.
Colocviu diferenţiat (partea teoretică și partea practică).
3
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Metode de predare și învățare utilizate:
Disciplina Anatomie topografică și Chirurgie operatorie este predată în manieră clasică:
cu prelegeri și lucrări practice. Prelegerile sunt citite de către titularii de curs. La lucrările
practice studenții studiază/prepară cadavrele 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 mărirea numărului
de ore la disciplină deoarece nu se reușește plecarea cu studenții la morgă pentru întărirea
unor abilități practice care sunt studiate în cadrul programului elaborat.
Metode de evaluare
Pe parcursul anului în cadrul catedrei la disciplină sunt prevăzute lucrări de control
curente și totalizări în număr de 2, în următoarea ordine:
- Totalizarea nr. 1 prevede recapitularea temelor de la 1 la 10 (oral/practică);
- Totalizarea 2 recapitularea temelor de la 11 la 16 (oral/practică);
- Pentru tema 17 este prevăzut colocviul diferențiat (oral/practică);
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
inclusiv încă o probă în ultima săptămânî a semestrului (săptămâna de atestare).
Media anuală se formează din suma punctelor acumulate pe parcursul anului de studiu
împărțită la 10. Evaluarea se efectuează după criteriile sistemului de concordanțe stabilite
prealabil.
La examenul de promovare la disciplina Anatomie topografică și Chirurgie operatorie nu
sunt admiș studenții cu media anuală sub nota 5, precum și studenții care nu au recuperat
absențele la lucrările practice.
Examenul la disciplina Anatomie topografică și Chirurgie operatorie este unul combinat,
alcătuit din proba deprinderilor practice și proba orală.
Subiectele pentru examinare (întrebări pentru deprinderi practice și întrebările pentru
interviu) se aprobă la ședința catedrei și se aduc la cunoștința studenților cu cel puțin o lună până
la sesiune.
Întrebările teoretice și practice inclusiv și sursele de referințe sunt plasate pe pagina Web
a catedrei.

Nota finală constă din 4 componente: nota medie anuală (coeficientul 0,5), proba orală
(0,3), proba deprinderilor practice (0,2).
Evaluarea cunoștințelor se apreciază cu note de la 10 la 1 fără zecimale, după cum
urmează:
-

-

Nota 10 sau „excelent” (echivalent ECTS – A) va fi acordată pentru însușirea 91 –
100% din material;
Nota 9 sau „foarte bine” (echivalent ECTS – B) va fi acordată pentru însușirea 81 –
90% din material;
Nota 8 sau „bine” (echivalent ECTS – C) va fi acordată pentru însușirea 71 – 80% din
material;
Nota 6 și 7 sau „satisfăcător” (echivalent ECTS – D) vor fi acordate pentru însușirea
respectiv a 61 – 65% și 66 – 70% din material;
Nota 5 sau „slab” (echivalent ECTS – E) va fi acordată pentru însușirea 51 – 60% din
material; notele 3 și 4 (echivalent ECTS – FX) vor fi acordate pentru însușirea 31 –
40% și respectiv 41 – 50% din material;
Notele 1 și 2 sau „nesatisfăcător” (echivalent ECTS – F) vor fi acordate pentru
însușirea 0 – 30% din material.

Nerespectarea la examen fără motive întemeiate se înregistrează ca „absent” și se
echivalează cu calificativul 0 (zero)
Studentul are dreptul la 2 susțineri repetate ale examenului nepromovat.

Limba de predare:
Română; Rusă; Engleză și Franceză

