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Societatea Română de Istoria Medicinei anunţă 
cu profund regret vestea trecerii în nefiinţă, la 1 
octombrie 2018, a doamnei Mioara Georgescu. O 
promotoare neobosită a iatroistoriei, s-a născut la 
26 ianuarie 1945, la Bolintin Vale. 

A fost bibliotecar principal în cadrul secţiei de 
istoria medicinei din Institutul Naţional de Igienă şi 
Sănătate Publică Bucureşti timp de aproape 50 de 
ani, secţie creată de acad. Gheorghe Brătescu. 
Doamna Georgescu a fost distinsă cu diplome de 

excelenţă pentru întreaga activitate din partea 
Societăţii Române de Istoria Medicinei şi a 
participat la numeroase întruniri istoric-medicale 
naţionale şi internaţionale. În cadrul Societăţii 
Române de Istoria Medicinei a fost nelipsită, timp 
de decenii, ca participant activ la şedinţele şi 
reuniunile societăţii. A fost preocupată şi de istoria 
urbană, mai ales ales a localităţii ei natale, Bolintin 
Vale.

La Institutul Naţional de Sănătate Publică 
Bucureşti, şi-a petrecut viaţa printre lucrări 
medicale rare şi documente esenţiale, a fost o 
prezenţă discretă şi nu a ţinut niciodată să i se aducă 
mulţumiri publice, ci doar să se menţioneze cu 
acribie sursa documentelor folosite.

Cărţi rare, fotografii, tablouri şi documente au 
fost înregistrate cu migală şi s-au constituit într-un 
fond inestimabil, graţie eforturilor ei. Dar – mai 
presus însă chiar şi de exemplara îndeplinire a 
îndatoririlor ce-i reveneau – doamna Mioara 
Georgescu a fost un reper de consecvenţă erudită, 
pe cât de discretă, pe-atât de elegantă, un exemplu 
viu de modestie şi mai ales de dragoste pentru 
istoria medicinei, care a animat-o întreaga viaţă. 
Pentru toţi cei care au avut onoarea şi bucuria de a 
o cunoaşte, doamna Mioara Georgescu va rămâne 
mereu în amintire ca un exemplu de căldura umană 
şi dedicaţie pentru cultură. O mare Doamnă şi un 
adevărat „om al cărţii“.


