
 

 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE RECUPERARE,  

MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOCLIMATOLOGIE  

în colaborare cu 

U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti 

Colegiul Medicilor din România 

organizează în perioada 06 – 10.03.2018 

 

Modulul I al cursului: „Ecografia musculoscheletală în Recuperarea Medicală” 

Coordonator de program: Conf. Dr. Delia Cinteză 

 

Program Modul I 

 

Ziua 1: 06.03.2018 

09 – 11 Curs: Introducere în ultrasonografia musculoscheletală, rolul acesteia 

în Medicina Fizică şi de Reabilitare;  

12 – 14 Atelier practic: noţiuni de fizica ultrasunetelor; knobologie; alegerea, 

manevrarea şi întreţinerea transductorului; tehnica de scanare;  

15 – 17 Atelier practic: elemente de semiologie ecografică musculoscheletală 

generală: muşchi, tendon, ligament, fascie, ţesut celular subcutanat, 

os cortical, nerv periferic, burse, cartilaj articular; artefacte; no ţiuni 

de patologie musculoscheletală şi identificarea ecografică. 

 

Ziua 2: 07.03.2018 

09 – 11 Curs: Examinarea ecografică a regiunii umărului;   

12 – 14 Atelier practic: anatomia ecografică a regiunii umărului (anatomie, 

anatomie funcţională şi topografică, corelaţii); tehnica de examinare 

pentru fiecare zonă; 

15 – 17 Atelier practic: ecografia principalelor structuri ale regiunii umărului 

şi noţiuni de patologie (tendoanele rotatorilor, tendonul capului lung 

al bicepsului, bursa subacromiosubdeltoidiană, acromionul, 

clavicula, marea tuberozitate, capul humeral, cartilajul articular, 

labrumul posterior, procesul coracoid, articulaţia 

acromioclaviculară).  

 

  



Ziua 3: 08.03.2018 

09 – 11 Curs: Examinarea ecografică a regiunii cotului;  

12 – 14 Atelier practic – anatomia ecografică a regiunii cotului (anatomie, 

anatomie funcţională şi topografică, corelaţii); tehnica de examinare 

pentru fiecare zonă (anterioară, laterală, medială, posterioară);  

15 – 17 Atelier practic: ecografia principalelor structuri ale regiunii cotului 

şi notiuni de patologie (inserţia comună a extensorilor, nervul radial, 

ligamentul colateral radial, articulaţiile cotului, inserţia distală a 

bicepsului brahial, nervul median, inserţia comună a flexorilor, 

nervul ulnar, ligamentul colateral ulnar, tendonul tricepsului, bursa 

olecraniană, fosa olecraniană).  

 

Ziua 4: 09.03.2018 

09 -  11 Curs: Examinarea ecografică a regiunii pumn – degete;  

12 – 14 Atelier practic: anatomie ecografică a regiunii pumn - degete; 

tehnica de examinare;  

15 – 17 Atelier practic: ecografia principalelor structuri anatomice şi noţiuni 

de patologie: regiunea dorsală a pumnului (tendoanele 

compartimentelor extensorilor, ligamentul scafo-lunat, articulaţiile 

radiocarpiană, mediocarpiană şi radioulnară distală), regiunea volară 

a pumnului (canalul carpian proximal şi distal, evaluare cantitativă a 

nervului median, canalul Guyon); regiunea palmei şi degetelor 

(tendoane flexori şi extensori, articulaţiile MCF şi IF, structuri 

ligamentare). 

 

Ziua 5: 10.03.2018 

09 – 11 Curs – Examinarea ecografică a antebraţului şi braţului; 

12 - 14 Atelier practic: Anatomia ecografică a regiunilor antebraţ şi braţ, 

tehnica de examinare;  

15 – 17 Atelier practic: Ecografia principalelor structuri anatomice şi noţiuni 

de patologie (muşchi, fascii, tendoane şi enteze, nervi, vase, 

articulaţii). 

 

Număr maxim de participanţi: 25 


