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Ediţia a cincea a Atlasului de Anatomie a Omului de Frank H. 
Netter, MD, a fost actualizată de o echipă de editori consultanţi 
condusă de John T. Hansen şi din care au făcut parte Brion 

Benninger, Jennifer K. Brueckner, Stephen W. Carmichael, Noelle A. 
Granger şi R. Shane Tubbs. Fiecare dintre aceştia a revizuit, modificat 
şi actualizat o secţiune a acestui Atlas. În această nouă ediţie echipa 
editorială a actualizat imaginile radiologice din cartea în format 
tipărit şi din versiunile online auxiliare acesteia, modalitate prin care 
noţiunile de anatomie au fost introduse în contextul imagisticii clini-
ce. Deoarece a fost necesară introducerea de material nou, Carlos 
A.G. Machado, MD, a adăugat imagini noi în această ediţie. Echipa de 
editori consultanţi s-a raportat constant la Terminologia Anatomica 
pe care a utilizat-o ca bază pentru revizuirea nomenclaturii şi 
terminologiei. Ilustraţiile realizate de Dr. Netter se caracterizează 
prin claritatea extraordinară cu care sunt prezentate structurile 
anatomice, într-o manieră care poate fi corelată cu clinica, dar care 
menţine echilibrul între complexitate şi simplificare. Această a  
cincea ediţie se datorează în mare măsură şi editorilor consultanţi 
ai ediţiilor precedente, Dr. Sharon Colacino (Oberg) (prima ediţie),  
Dr. Arthur F. Dalley II (a doua ediţie) şi Dr. John T. Hansen (a treia 
ediţie), care au supravegheat cu mare profesionalism crearea aces-
tor ediţii anterioare, ceea ce a făcut ca sarcina noastră să fie mult mai 
uşoară. A patra ediţie a fost prima publicată sub sigla Elsevier şi a 
inclus contribuţia lui Anil Walji şi Thomas Gest, dar şi a unor membrii 
ai echipei editoriale actuale.

Modificările semnificative efectuate în toate secţiunile 
acestui Atlas includ reorganizarea ordinii planşelor pentru a reflecta 
cu acurateţe cât mai mare metodele curente de predare a anato-
miei; reducerea etichetării unor imagini; şi îndepărtarea unor planşe 
clinice care nu mai erau de actualitate. Ordinea planşelor în fiecare 
secţiune respectă următoarea secvenţă: dinspre straturile super-
ficiale către straturile profunde. În secţiunile destinate membrului 
superior şi membrului inferior, imaginile au fost modificate pentru a 
reflecta orientarea uzuală folosită în corelaţia anatomiei cu imagis-
tica. În plus, pe parcursul întregii cărţi multe planşe au fost actuali-
zate în conformitate cu viziunile contemporane asupra anatomiei.  
Sperăm ca această nouă ediţie a Atlasului de Anatomie a Omului să 
vă fie utilă atât în procesul de învăţare cât şi în cariera profesională.

Despre versiunile online:

Pentru ediţia standard şi ediţia internaţională a acestui 
Atlas, am inclus accesul la pagina de internet www.studentconsult.com. 
Ca urmare a feedback-ului primit de la studenţi şi facultăţile de 
medicină, am aflat că includerea Atlasului de Anatomie a Omului 
- Netter în “Student Consult” îmbogăţeşte suplimentar informaţia 
conţinută în acest site. Multe din instrumentele care au fost disponi-
bile la www.Netteranatomy.com sunt acum disponibile în “Student 
Consult”, unde există şi alte elemente adiţionale. În plus faţă de cele 
80+ imagini din Atlasul în formă tipărită, există peste 250 de imagini 
clinice pe care editorii consultanţi le-au adăugat pe acest site, inclu-
siv numeroase imagini clinice Netter. Acestea sunt imagini clinice 
și radiologice care prezintă atât aspectele anatomice normale cât 
și pe cele patologice. Legăturile (linkurile) dintre Netter și „Student 
Consult” au fost dezvoltate şi permit utilizatorului să acceseze 
majoritatea produselor din acest site, atât de utile studenţilor şi 
cadrelor didactice universitare. De asemenea, în „Student Consult” 
se află filme video create de Interact Elsevier, produsul Netter’s 3D 
Interactive Anatomy (anatomie interactivă tridimensională), dar 
şi Module de Disecţie Interactive de la Universitatea din North 
Carolina, Chapel Hill. Resursele online adiţionale, cum sunt ima-
ginile radiologice, filmele video de la Modulele de Disecţie ale UNC 
şi multe alte resurse sunt indicate prin simbolul . Simbolul  
indică filmele video din Netter’s 3D Interactive Anatomy.

Pentru ediţia profesională a Atlasului, resursele online 
sunt disponibile la www.netterreference.com, un site care cuprin-
de produsele clinice Netter. Atlasul online cuprinde 80+ imagini 
Netter și imagini clinice, ca și filme video din Netter’s 3D Interactive 
Anatomy. Acest site va fi punctul de plecare pentru noua versiune a 
Netter Presenter, care permite utilizatorilor să creeze imagini Netter  
individualizate.

Brion Benninger, MD, MS
Jennifer K. Brueckner, PhD

Stephen W. Carmichael, PhD, DSc
Noelle A. Granger, PhD

John T. Hansen, PhD
R. Shane Tubbs, MS, PA-C, PhD
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Prefaţă la prima ediţie

A m afirmat adesea cu privire la cariera mea ca artist medical 
timp de aproape 50 de ani, faptul că aceasta a constituit o 
“performanţă impusă”, deoarece a reprezentat răspunsul la 

solicitările şi exigenţele profesiei medicale. De-a lungul acestor ani am 
realizat cca 4000 de ilustraţii, în cea mai mare parte pentru The Ciba 
(actual Netter) Collection of Medical Illustrations, dar şi pentru Clinical 
Symposia. Aceste ilustraţii au fost create luând în considerare diferitele 
subdiviziuni ale ştiinţei medicale, precum anatomia macroscopică, 
histologia, embriologia, fiziologia, patologia, modalităţile de diag-
nostic, tehnicile chirurgicale şi terapeutice, cât şi manifestările clinice 
ale multor afecţiuni. Odată cu trecerea anilor, am început să primesc 
tot mai multe solicitări din partea medicilor şi a studenţilor pentru 
a realiza un atlas exclusiv de anatomie macroscopică. Drept urmare, 
conceperea acestui atlas, ca şi majoritatea lucrărilor mele precedente, 
nu se datorează unei idei proprii, ci în special dorinţei de a veni în 
întâmpinarea exigenţelor specifice profesiei medicale.

Acceptarea acestei noi provocări a presupus revizuirea 
tuturor ilustraţiilor pe care le realizasem în toţi aceşti ani, selec-
tarea celor cu relevanţă pentru anatomia macroscopică, apoi clasifi-
carea şi organizarea acestora pe sisteme şi regiuni, adaptarea celor 
corespunzătoare la dimensiunea şi spaţiul paginii şi aranjarea lor 
în secvenţe logice. Desigur, anatomia nu se modifică, însă intervin 
schimbări în semnificaţia clinică şi înţelegerea anatomiei, precum şi 
în terminologia şi nomenclatura acesteia. Din aceste motive a fost 
necesară o reactualizare a ilustraţiilor mai vechi şi chiar revizuirea 

unora dintre ele, pentru a corespunde cât mai fidel tendinţelor medi-
cinei şi chirurgiei actuale, aflate în permanentă dezvoltare. Mai mult 
decât atât, am descoperit faptul că noţiunile medicale din ilustraţiile 
precedente necesitau clarificări suplimentare, ceea ce a impus realiza-
rea unei noi serii de planşe care au fost incluse în acest volum.

În procesul de creare a unui astfel de atlas este importantă 
obţinerea unui echilibru între complex şi schematic. Dacă imaginile 
sunt mult prea complexe, atunci ar putea fi dificil de urmărit şi reţinut; 
iar dacă acestea ar fi excesiv de simplificate, atunci ar putea fi insufi-
ciente sau chiar ar putea induce în eroare. De aceea am optat pentru 
o abordare echilibrată, realistă, evitând pe cât posibil minuţiozitatea 
dusă la extrem. Am speranţa ca studenţii, medicii şi profesioniştii din 
domeniile conexe să considere ilustraţiile uşor de urmărit şi în acelaşi 
timp utile, instructive.

La un moment dat, am considerat împreună cu editorul 
posibilitatea unui cuvânt introductiv semnat de un anatomist de 
renume, însă alegerea s-a dovedit a fi dificilă din cauza numărului mare 
de persoane cuprinse în această categorie. Au fost luate în considerare 
personalităţi precum Vesalius, Leonardo da Vinci, William Hunter sau 
Henry Gray, care din păcate nu se mai află printre noi; însă nu mă pot 
împiedica să mă întreb care ar fi fost opinia şi comentariile acestor 
personalităţi marcante la adresa acestui atlas.

Frank H. Netter, MD
(1906–1991)

Frank H. Netter s-a născut în oraşul New York  în anul 1906. A 
studiat arta la Art Students League precum şi în cadrul National 
Academy of Design, înainte de a urma cursurile şcolii de medicină 

la Universitatea din New York, unde obţine titlul de Doctor în Medicină 
în anul 1931. În timpul anilor de studenţie, schiţele Dr. Netter au atras 
atenţia profesorilor din universitate şi a altor medici, ceea ce i-a permis 
obţinerea unui venit suplimentar ca urmare a ilustrării articolelor de 
specialitate. În anul 1933 îşi deschide un cabinet privat de chirurgie, dar 
în paralel continuă activitatea de ilustrare. În final, se decide să renunţe 
la activitatea medicală practică şi se dedică în totalitate artei. După ce 
îşi încheie stagiul militar în cadrul Armatei Statelor Unite ale Americii în 
al doilea război mondial, Dr. Netter începe o colaborare îndelungată cu 
The CIBA Pharmaceutical Company (actual Novartis Pharmaceuticals). 
Parteneriatul cu durată de 45 de ani se va concretiza în crearea unei 
colecţii extraordinare de ilustraţii medicale, care în momentul de faţă 
sunt atât de cunoscute medicilor şi altor profesionişti din întreaga lume.

Icon Learning Systems a intrat în posesia colecţiei Netter în 
anul 2000 şi a continuat să actualizeze desenele originale ale Dr. Netter, 
iar în acelaşi timp a adăugat noi ilustraţii realizate de artişti instruiţi în 
stilul Dr. Netter. În anul 2005 Elsevier Inc. a achiziţionat colecţia Netter 
şi toate publicaţiile de la Icon Learning Systems. La ora actuală există 

peste 50 de publicaţii care cuprind ilustraţiile Dr. Netter şi sunt disponi-
bile prin Elsevier Inc.

Lucrările Dr. Netter constituie exemple elocvente ale utilizării 
ilustraţiilor în însuşirea conceptelor medicale. Setul alcătuit din 13 cărţi 
şi denumit Netter Collection of Medical Illustrations (Colecţia Netter 
de Ilustraţii Medicale), care include cea mai mare parte din cele peste 
20.000 de ilustraţii create de Dr. Netter, a devenit în timp şi rămâne una 
dintre cele mai faimoase lucrări medicale publicate vreodată. Atlasul 
de Anatomie a Omului, publicat pentru prima dată în 1989, prezintă 
ilustraţiile anatomice din Netter Collection. La ora actuală, fiind tra-
dus în 16 limbi străine, reprezintă atlasul de anatomie de referinţă al 
studenţilor şi specialiştilor din domeniul medical de pretutindeni.

Ilustraţiile realizate de Netter sunt apreciate nu doar pentru 
calităţile estetice, ci mult mai important, pentru conţinutul ştiinţific. Aşa 
cum scria însuşi Dr. Netter în 1949: “clarificarea unui subiect reprezintă 
scopul unei ilustraţii. Indiferent de calităţile estetice ale desenului, 
acesta are valoare ca ilustraţie medicală numai dacă este util în clarifi-
carea unui subiect medical”. Planificarea, concepţia, punctul de vedere 
şi abordarea Dr. Netter sunt calităţile care conferă valoare ştiinţifică 
ilustraţiilor sale.

Dr. Frank H. Netter, medic şi artist, a decedat în anul 1991.

Frank H. Netter, MD

Soţiei mele, Vera
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