
Rezidenţii de oftalmologie 
 
PROGRAMA DE ANATOMIE ŞI TEHNICI CHIRURGICALE 
 
1. Craniul- prezentare generală. Ossa Crani. Părţi componente. Descriere - Exo şi endobaza.  
2. Masivul facial (maxilar, zigomatic, lacrimal ,nazal, palatin, cornet nazal, inferior, vomer). 
Norma frontalis, orbita, delimitare, comunicări. Anomalii congenitale ale orbitei şi 
conţinutului său. 
3. Regiuni anatomo-topografice ale feţei. Disecţia ramurilor n.facial. Disecţia a., v.faciale. 
Disecţia m.mimicii.  
4. N.trigemen – constituţie neuronală, raporturi,ramuri, distribuţie. N.oftalmic – constituţie 
neuronală, raporturi, ramuri, teritoriu, descoperire n.facial, descoperirea a. temporale 
superficiale, a.faciale.  
5. Anatomia pleoapelor. anomalii congenitale ale pleoapelor. Structura şi disecţia pleoapelor. 
Anatomia aparatului lacrimal. Anatomia conjunctivei. Anomalii congenitale. Anatomia 
corneei. Anomalii de dimensiune, formă. Disecţia glandei lacrimale. Disecţia m.Horner, 
disecţia lig.palpebral medial şi lateral. Disecţia gl.lacrimale. Disecţia căilor lacrimale. 
Disecţia orbitei. Ridicarea peretelui superior al orbitei. Disecţia n. frontal trohlear şi lacrimal. 
Disecţia m.ridicător al pleoapei superioare.  
6. Disecţia m.oblic super. dreptul super, dreptul lateral. disecţia ggl. ciliar şi ramurile lui. 
Disecţia m.drept medial şi drept infer. Capsula tenon disecţia n.optic.  
7. Disecţia globului ocular. Secţionarea ochiului. Studiul coroidei, cristalinului, corneei, 
scleroticii, zonulei Zinn. 

• Dezvoltarea embriologică a globului ocular şi anexelor. 
• Ochiul ca aparat optic. Adaptarea la lumină şi întuneric. Vederea fotoptică, 
scotopică. Vederea în culori. 
• Căile optice. 
• Anatomia scleroticii. Anomalii congenitale. 
• Anatomia irisului, corpului ciliar, coroidei. Anomalii congenitale. 
• Anatomia cristalinului. Anomalii congenitale de mărime, formă, poziţie, sindroame 
generale cu anomalii cristaliniene. 
• Anatomia corpului vitros. Anomalii congenitale ale cv şi sistemului vascular . 
• Anatomia retinei. Anomalii congenitale ale retinei (de pigmentare, de structură, 
maculo vasculare). 
• Anatomia papilei şi a n.optic. Chiasma optică, tract optic. Anomalii congenitale. 
• Căile optice intracraniene. CGL radiaţiile optice. 
• Arii optice. Reflexul de acomodare la lumină şi întuneric. 
• Anatomia musculaturii oculare. 
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