LĂZEANU, MIHAI
Medic, profesor universitar
N. 14 iun. 1905, Craiova - m. 20 apr. 1994, Breaza, Prahova.
Studii: Liceul Carol I din Craiova; Facultatea
de Medicină Bucureşti. Doctor în medicină şi
chirurgie (1931) cu teza Complicaţiile oto-rhinolaringologice ale scarlatinei. Doctor docent în
ştiinţe.
A fost medic pe front, cu Spitalul de
Campanie nr. 2 având gradul de căpitan. A
lucrat la Spitalul Colţea din Bucureşti, primind
Diploma Jubiliară pentru activitatea sa (1979);
director adjunct ştiinţific la Institutul O.R.L.;
profesor la Facultatea de Medicină din Bucureşti.
În munca ştiinţifică a profesorului, deosebim două perioade:
1931-1944 în care a elaborat 67 de lucrări cu tematică legată de
cazuistica întâlnită în spital şi 1944-1971 în care scos peste 200 de
lucrări legate de aspecte noi din ORL prezentate în forme proprii. O
parte din lucrări se referă la studii clinice şi de cercetare
fundamentală privind patologia inflamatorie a foselor şi sinusurilor
nazale.
Membru corespondent al Societăţii de Laringologie din Paris;
membru emerit al Uniunii Medicale Balcanice; preşedinte al
Societăţii O.R.L.; conducător ştiinţific pentru doctorat; raportor şi
referent la multe consfătuiri şi conferinţe O.R.L.
Medic înzestrat, profesor creator de şcoală a contribuit la
dezvoltarea specialităţii sale medicale. a scris articole, studii,
manuale, monografii de specialitate.
A colaborat (fiind membru în colegiile de redacţii) la: Buletinul
O.R.L., Revista O.R.L.
Decorat - Crucea Regina Maria (1942), Brevetul pentru Semnul
de Distincţie pentru contribuţia adusă operelor Societăţii Naţionale
de Cruce Roşie (1942).
Opera: Manualul ORL, cap. I şi II (1951); Meningita otogenă (în
colab, 1935); Fibromul nazo-faringian (în colab., 1948); Tehnici
chirurgicale curente în O.R.L (1953); Actualităţi în patologie (în
colab., 1954); Tratamentul rinusinuzitelor (în colab.,1958); Glanda
suprerenală în patologia O.R.L. (în colab., 1958); Corelaţii
otoneurologice (în colab., 1963); Capitolul Rinosinuzitelor din
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Tratatul ORL (1964); Istoricul Societăţii Române de O.R.L. (la
aniversarea a 40 de ani, 1968); Problema adenoidiană şi
rezolvarea ei (1969); Vademecum clinic O.R.L. (1975).
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