Programa analitică a orelor de lucrări practice de Anatomie
destinate studenților la Facultatea de Medicină Generală Anul I de
studii, semestrul al II-lea.
Craniul: prezentare generală. Oasele neuro- şi viscerocraniului
Exobaza. Endobaza
Norma lateralis. Fosa temporală: delimitare, comunicări, conţinut. Fosa
infratemporală: delimitare, comunicări, conţinut. Fosa pterigo-palatină: delimitare,
comunicări, conţinut.
Norma frontalis. Orbita: delimitare, comunicări. Fosele nazale: delimitare,
comunicări, conţinut.
Regiunile topografice ale gâtului. Disecţia muşchiului platisima. Disecţia
v.jugulare
externe.Lama
superficială
a
fasciei
cervicale.
Disecţia
m.sternocleidomastoidian. Formarea plexului cervical; disecţia ramurilor
superficiale ale acestuia. N. accesor.
Lama mijlocie a fasciei cervicale. Trigonul omo-clavicular. Trigonul omo-trapezian.
Disecţia ansei hipoglosului. Disecţia mm.infrahioidieni. N.frenic. Disecţia
mănunchiului vasculo-nervos al gâtului.
Disecţia a. carotide externe în trigonul carotic. Disecţia a.tiroidiene superioare şi
a n.laringeu superior. Disecţia glandei tiroide. Glandele paratiroide.
Disecţia regiunii supraclaviculare: v.suprascapulară, ggl.supraclaviculari,
rr.supraclaviculare ale plexului brahial. Disecţia mm.scaleni. Disecţia v. şi
a.subclavii. A.vertebrală, a.toracică internă.
Disecţia trunchiului tireo-cervical. Disecţia a.tiroidiene inferioare şi a n.laringeu
recurent. Trunchiul costo-cervical. Disecţia a.suprascapulare.
Traheea cervicală. Esofagul cervical. Mm.prevertebrali. disecţia rr.profunde ale
plexului cervical. A.faringiană ascendentă. Disecţia simpaticului cervical.Disecţia
mm.suprahioidieni. trigonul submandibular. Disecţia a.linguale; trigonul Beclard;
trigonul Pirogoff. N.hipoglos.
Disecţia glandei parotide. N.Facial. Disecţia a.carotide externe şi a ramurilor sale în
loja parotidiană. A.occipitală; a.auriculară posterioară. Disecţia spaţiului laterofaringian.
N.glosofaringian. N.vag. Disecţia ggl.cervical superior. A.carotidă internă.
V.jugulară internă.
Regiunile topografice ale feţei. Disecţia mm.mimicii. disecţia a. şi v.faciale. disecţia
rr.superficiale ale n.facial. Vasele temporale superficiale şi n.auriculo-temporal.
Disecţia mm.masticatori şi a mănunchiului vasculo-nervos maseterin. Secţionarea
arcadei zigomatice. Disecţia a. şi n.bucal; m.buccinator. secţionarea mandibulei.
Disecţia a.maxilare. A.alveolară inferioară.
Fosele nazale. Vascularizaţia şi inervaţia foselor nazale. Ggl.pterigo- Palatin.
N.trigemen: constituţie neuronală, raporturi, ramuri, teritoriu de
distribuţie.
N.oftalmic: constituţie neuronală, raporturi, ramuri, teritoriu de distribuţie;
N.maxilar: constituţie neuronală, raporturi, ramuri, teritoriu de distribuţie
N.mandibular: constituţie neuronală, raporturi, ramuri, teritoriu de distribuţie.
Disecţia n.alveolar inferior şi a n.lingual. disecţia n.coarda timpanului. Secţiuni
longitudinale şi transversale pentru studiul endofaringelui,
laringelui,
muşchilor, vaselor şi nervilor capului şi gâtului.
Limitele toracelui şi ale cavităţii toracice. Structura peretelui toracic.
Disecţia elementelor spaţiului intercostal. Împărţirea cavităţii toracice

Regiunile pleuro-pulmonare. Mediastinul: subîmpărţire, conţinut.
Disecţia mediastinului superior. Traheea toracică. V.v.brahiocefalice. Ramurile
crosei aortice. N.frenic în torace. Timusul.
Disecţia pulmonului şi a elementelor pediculului pulmonar. Structura pulmonului.
Vascularizaţia şi inervaţia pulmonului. Anatomie pe viu: proiecţia pulmonului la
peretele toracic. Disecţia pleurei; proiecţia sinusurilor pleurale la peretele toracic.
Pleura; proiecţia recesurilor pleurale pe peretele toracic, ligamentul pleural, domul
pleural.
Disecţia mediastinului mijlociu; pericardul fibros şi pericardul seros; studiul
reflexiei pericardului seros.
Cord; raporturi, configuraţie externă.Disecţia cordului: cavităţile inimii, scheletul
fibros al inimii.
Sistemul excitoconductor. Vascularizaţia şi inervaţia cordului. Proiecţia cordului şi a
pericardului la peretele toracic; aria matităţii cardiace relative, aria matităţii cardiace
absolute. Proiecţia orificiilor cordului. Focare de auscultaţie. Proiecţia cordului la
coloana vertebrală. Anatomie radiologică.
Disecţia vaselor mari de la baza inimii. Aorta toracică; trunchiul pulmonarelor;
venele cave.
Disecţia mediastinului posterior. Esofagul toracic. Nn.vagi în torace. Sistemul
vv.azygos. Ductul toracic. Simpaticul toracic.
Secţiuni topografice prin torace.

