Rezidenţii de obstetrică – ginecologie
PROGRAMA DE ANATOMIE ŞI TEHNICI CHIRURGICALE
Săptămâna 1
Anatomia chirurgicală a peretelui abdominal. Muşchi, vase, nervi. Zonele slabe ale peretelui
abdominal. Disecţia peretelui antero-lateral al abdomenului. Muşchi drept abdominal, teaca
m.drept abdominal. Vascularizaţie, inervaţie. Descoperirea mănunchiului vascular epigastric
inferior. Celiotomia subombilicală mediană şi transversă.
Săptămâna a 2-a
Anatomia chirurgicală a regiunii mamare. Disecţia glandei mamare. Vascularizaţie, inervaţie,
drenajul limfatic al glandei mamare, m.pectoral mare, pectoral mic, fascia interpectorală, serratus
anterior. Disecţia axilei. Pereţii axilei. Mănunchiul vasculo-nervos principal. Mănunchiuri
vasculo-nervoase secundare.
Săptămâna a 3-a
Formarea şi raporturile plexului brahial. Disecţia ramurilor plexului brahial în axilă. A.axilară.
Vena axilară. Disecţia limfonodulilor axilari. Descoperirea a.axilare, Descoperirea
a.acromiotoracice, Descoperirea v.cefalice, Descoperirea pachetului vasculo-nervos toracic
intern. Sectorectomia. Mamectomia. Tehnici de plastie.
Săptămâna a 4-a
Anatomia chirurgicală a bazinului la femeie. Pelvisul osos la femeie. Coxalul, sacrul şi
coccigele. Pelvimetria internă şi externă. Oase, ligamente, muşchi. Rezecţia nervului presacrat.
Săptămâna a 5-a
Peritoneul – împărţire. Formaţiuni peritoneale, mezouri ligamente, omenturi. Structură,
vascularizaţie. Anatomia chirurgicală a peritoneului pelvin. Ovarul – raport, structură,
vascularizaţie, inervaţie. Trompele uterine. Structură, vascularizaţie. Disecţia anexelor.
Ovariectomia. Chistectomia. Salpingectomia, Anexectomia.
Săptămâna a 6-a
Anatomia chirurgicală a uterului, vaginei, ureterului pelvin, vezicii urinare şi rectului la femeie.
Uterul. Vagina. Structură, ligamente, rapoarte, vascularizaţie, inervaţie. Disecţia spaţiului
pelvisubperitoneal. Fascia ombilico-prevezicală. Spaţiul prevezical. Disecţia spaţiului
laterorectal. Ligamentul lomboovarian. Disecţia ureterului pelvin şi a a.uterine. Disecţia vaselor
iliace externe şi interne. Disecţia ramurilor a.iliace interne. Disecţia ggl.limfatici iliaci. Disecţia
plexului lombar. Disecţia spaţiului retro-rectal. Disecţia ramurilor plexului hipogastric. Arterele
sacrate. Disecţia planşeului pelvin (m.levator ani, m.coccigian) fascia pelvisului, rapoartele cu
fosa ischio-rectală, m.obturator. Disecţia plexului sacrat şi a plexului ruşinos. Disecţia
simpaticului sacrat.
Săptămâna a 7-a
Rezecţia n. presacrat. Histerectomia subtotală, totală şi lărgită. Anexectomia pe cale vaginală.
Excavaţia vezico-rectală. Uretra feminină. Tehnica suturii de rect, colon şi intestin subţire.
Repararea ureterului după leziuni accidentale intraoperatorii. Sutura ureterală. Procedee de

refacere a ureterului pelvin Payne Leadbetter Politano Cassati Boary. Cura chirurgicală a
fistulelor recto-vaginale, vezico-vaginale, vulvectomia radicală. Limfadenectomia inghinală,
hemivulvectomia.
Anatomia chirurgicală a organelor genitale externe. Structură, vascularizaţie, inervaţie
Săptămâna a 8-a
Anatomia chirurgicală a perineului feminin. Diafragma pelvină. Diafragma uro-genitală. Muşchi,
fascii, vase, nervi. Spaţiile perineale. Spaţiul perineal superficial, profund, fosa ischiorectală.
Prelungirile fosei ischio-rectale. Disecţia perineului anterior şi a organelor genitale externe.
Vulva. Labiile mari. mici, vestibul vaginal. Meatul urinar. Clitorisul.
Săptămâna a 9-a
Triunghiul Pawlick. Disecţia labiilor mari. Nervul cutanat femural dorsal. Coarda
uteroinguinalis.
Ramurile
n.ilio-hipogastro-inghinal.
Disecţia
m.lojei
clitoridiene,
m.ischiocavernos, m.constrictor al vaginei, m. bulbocavernos. Transversul superficial.
Disecţia ramurilor a. ruşinoase interne. Disecţia bulbilor vestibulari şi a gl.Bartholin. Disecţia
corpului cavernos al clitorisului. Disecţia ligamentului suspensor al clitorisului.
Săptămâna a 10-a
Disecţia diafragmului uro-genital. Disecţia spaţiului vagino-rectal. Centrul tendinos al perineului.
Cura chirurgicală a rupturilor vechi de perineu. Cura chirurgicală a incontinenţei urinare de efort.
Săptămâna a 11-a
Chirurgie laparoscopică. Noţiuni de chirurgie laparoscopică pelvină. Instrumente laparoscopice.
Tehnici de mânuire a instrumentelor. Căi de acces laparoscopic. Anatomia laproscopică a
organelor pelvine la femeie. Ovariectomia. Anexectomia. Histerectomia laparoscopică.

CURS
1. Dezvoltarea aparatului uro-genital.
2. Dezvoltarea ovarului.
3. Dezvoltarea căilor genitale.
4. Dezvoltarea organelor genitale externe.
5. Spaţiul retroperitoneal. Marile vase retroperitoneale pelvine.
6. Anatomia perineului
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