GOMOIU, VICTOR
Medic
N. 18 apr. 1882, Vânju Mare, jud. Mehedinţi - m.6 febr. 1960,
Bucureşti.
Studii: primare în localitatea natală; Liceul
Traian din Drobeta Tr. Severin (1893-1900);
Facultatea de Medicină din Bucureşti (19001905). Doctor în medicină (1909). Docent în
chirurgie (1911).
A parcurs întreaga ierarhie spitalicească;
extern, la Spitalul Colţea (1903); intern, la
Spitalul Colţea (1905); medic stagiar la Spitalul
Militar Central din Bucureşti (1910); medic
director al Sanatoriului T.B.C. din Techirghiol
(1911); chirurg diriginte al Ambulanţei sanitare trimisă în Turcia
(1912); chirurg secundar la Spitalul de Război Oradea şi la Spitalul
Brâncovenesc, Spitalul Aşezămintelor din Bariera Vergului (19191942); medic efor al Spitalelor Civile şi membru în comisia medicolegală, comisia pentru protecţia mamei şi copilului, consilier tehnic şi
secretar general al M.S.O.S. (1920-1922); membru în Consiliul
Medicilor, Consiliul general al Sănătăţii (1930).
A condus împreună cu prietenul său, dr. doc. M. Cănciulescu,
revista Acta Medica Romana (1928-1948), unde au dus o susţinută
campanie pentru înfiinţarea unei universităţi la Craiova. Pentru
omgierea acestei mari personalităţi medicale româneşti - unul dintre
amfiteatrele Facultăţii de Medicină din Craiova îi poartă numele.
Considerat părintele istoriei medicinei româneşti şi al
muzeografiei medico-farmaceutice; a colecţionat publicaţii vechi,
diplome, hrisoave, instrumente, aparate medico-farmaceutice etc,
toate alcătuind fondul Gomoiu, fond donat Universităţii din Craiova
de dr. Viorica Gomoiu, soţia sa, pentru înfiinţarea Muzeului de Istoria
medicinei şi a farmaciei. Actul de donaţie a fost respectat, muzeul
fiind inaugurat în cadrul Facultăţii de Medicină (29 VI 1974); a fost
reorganizat într-un edificiu propriu (1979-1982).
A înfiinţat Societatea Română de Istorie a Medicinei, care a ţinut
şedinţe lunar la Bucureşti (1929-1948). Condica de şedinţă a acestei
societăţi se află la loc de cinste în Muzeul de Istorie a Medicinei de
pe lângă Facultatea de Medicină din Craiova. Colaboratoarea sa, dr
Viorica Gomoiu, a concretizat dorinţa lui Victor Gomoiu de a crea un
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muzeu de istorie a medicinei pe lângă Facultatea de Medicină din
Craiova.
A colaborat la: Acta Medica Romana, Spitalul, Revista Ştiinţelor
medicale, Revista de chirurgie, Analele Eforiei Spitalelor Civile ş.a.
Opera: Spitalul - originea şi evoluţia sa (1920), Istoria presei
medicale în România (1844-1936); Din istoria medicinei şi
învăţământului medical în România înainte de 1870 (1923);
Centenarul Spitalului Brâncovenesc (1937); Istoria medicinei în
România (1939); Medicina populară şi folclorul medical (1928);
Bibliografia folclorului medical românesc (1938); Bibliografia
medicală românească veche (1946); Medicina populară (Craiova,
1943); Istoria medicinei, prin călători (1945); Istoricul Societăţii
Studenţilor în medicină din Bucureşti, partea a II-a (1906-1926).
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