
PROGRAMA DE ANATOMIE ŞI TEHNICI CHIRURGICALE 

pentru medicii rezidenţi de  

NEUROCHIRURGIE 
 

Săptămâna 1-a 
Anatomia chirurgicală a coloanei vertebrale, coloana cervicală, toracică, lombară, sacrul. 
Articulaţiile coloanei vertebrale. Discul intervertebral. Anatomia chirurgicală a canalului 
rahidian (reg.cervicală, reg.lombară). calea de abord anterior a coloanei cervicale. Calea 
de abord posterior a coloanei cervicale. Calea de abord posterior şi posterolateral al 
coloanei toracice. Calea de abord posterior a coloanei vertebrale lombare. Tehnici de 
rahisinteză anterioară. Laminectomia. 

Săptămâna 2-a 
Anatomia chirurgicală a plexului brahial  şi a trunchiurilor nervoase ale membrului 
superior. Descoperirea plexului brahial supraclavicular, infraclavicular. Descoperirea 
nervului radial la braţ. Descoperirea nervului radial la cot. Descoperirea nervului radial la 
antebraţ. Descoperirea nervului axilar. Descoperirea nervului median în axilă, la braţ. 
Descoperirea nervului median în 1/3mijlocie a antebraţului, în 1/3 inferioară a 
antebraţului, la nivelul articulaţiei mânii. Descoperirea nervului ulnar în 1/3 superioare a 
braţului, 1/3 mijlocie a braţului şi 1/3 inferioară. Descoperirea nervului ulnar la antebraţ. 
Descoperirea nervului musculocutan  în ½ superioară a braţului. Descoperirea în 1/3 
inferioară a braţului.  
Anatomia chirurgicală a plexurilor şi trunchiurilor nervoase ale membrului inferior.Plexul 
lombar. Plexul sacrat.  Descoperirea nervului ischiadic . Descoperirea nervului tibial 
anterior. Tehnici de sutură a plexului sacrat şi a nervilor periferici ai membrului inferior. 
Neuroliza.  

Săptămâna 3-a 
Neuro şi viscerocraniul. Exobaza. Endobaza.. 

Anatomia chirurgicală a calotei craniene şi a meningelor cerebrale. Sinusurile durei 
mater. Tehnica voletului cranian. Tehnici de extirpare a meningeoamelor cerebrale. 
Anatomia chirurgicală a orbitei. Abordurile regiunii orbitale. 

Trunchiul cerebral. Configuraţie. Raporturi.  

Cerebelul. Configuraţie. Raporturi. Scoarţa cerebelului. Emisferele cerebrale. 
Configuraţie, structura  scoarţei cerebrale. Vascularizaţia encefalului. Sistemul 
ventricular. Abordurile ventriculului III şi a ventriculilor laterali.  

Săptămâna 4-a 
Anatomia chirurgicală a foselor craniene. Anatomia chirurgicală a fosei craniene 
anterioare. Aborduri frontale. Anatomia chirurgicală a fosei craniene medii. Aborduri ale 
fosei craniene medii (temporal, subtemporal). 



Anatomia chirurgicală a fosei craniene posterioare. Abordurile – suboccipital median, 
paramedian, retromastoidian.  
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