Prof Dr Mircea Nanulescu
Mircea Nanulescu, născut în 1940 în Constanța, România, absolvent al Facultății de Pediatrie
UMF “Carol Davila”, București, în 1963. Intern prin concurs la aceiași universitate. Doctor în
științe medicale(1974). Medic primar pediatrie ( 1979), medic primar nefrologie ( 1994),
supraspecializare în pneumologie pediatrică ( 1999).
Șeful Clinicii Pediatrie III Cluj-Napoca în perioada 1991-2005. A introdus în practica și a
perfecționat o serie de metode și tehnici de diagnostic și tratament ( unele premiere naționale):
ventilația artificial prelungită la sugar, intubația traheală prelungită în laringitele obstructive,
aerosoloterapia cu presiune intermitent pozitivă, cateterizarea percutan a jugularei interne,
puncția biopsie renală, puncția biopsie hepatică. A contribuit la proiectarea și experimentarea
unor tehnici de monitorizare și tratament: oximetru transcutanat, aparat pentru monitorizarea
respirației nou născutului, umidificator pentru oxigen.
Cadru didactic la UMF “Iuliu Hatieganu” din 1967, profesor universitar din 1993. În 1998 a
organizat Colegiul de Asistenți Medicali din cadrul UMF Cluj-Napoca al cărui director a fost până
în 2005.
A coordonat studii epidemiologice și programe de sănătate. Pe baza “Studiului asupra
Infecțiilor Respiratorii Acute în Romania” a fost elaborate “Consensul Național de Metode pentru
Diagnosticul și Tratamentul Infecțiilor Respiratorii Acute la Copil” ( 1987-1989). A coordonat
“Programul pentru Descurajarea Fumatului la Școlari” ( 1998). Alte activități: “Studiu
epidemiologic al astmului bronșic la copiii școlari din municipiul Cluj-Napoca” ( 1998), “Studiul
epidemiologic al obezității la copiii școlari din municipiul Cluj-Napoca”, “Testarea unui program
pentru promovarea sănătății la școlarii din municipiul Turda” ( 2009).
În perioada 2003 – 2010 a fost Președintele Secției de Pneumologie Pediatrică din Romania. În
perioada 2010 – 2014 a fost Vice-Președinte al Societății Române de Pediatrie.
A coordonat echipe multidisciplinare pentru elaborarea unor ghiduri și protocoale naționale:
“Ghidul pentru infecții acute respiratorii”,” Ghidul pentru infecția de tract urinar la copil”, “Ghidul
pentru rinita alergică la copil”, “Protocoalele de Diagnostic și Tratament în Pediatrie”.
A organizat 25 de conferințe nationale. A coordonat activitățile Școlii de vară pentru rezidenții
de pediatrie.
Domenii de interes științific: glomerulonefrite, disfuncția micțională, nefropatia de reflux,
inflamația căilor respiratorii în astm, wheezingul recurent, epidemiologia astmului bronșic și
obezității la copil.
Activități publicistice: editor șef al revistei Pediatru.ro (2006-2010), autor principal sau unic în
14 tratate, monografii și capitole, 147 articole publicate în reviste naționale și 12 articole în
reviste internaționale.
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