
 

 
 

III. SZEMÉLYI IRATHAGYATÉKOK 

 HINTS ELEK 

 

Évkör: 1927–1965 

Nyelv: magyar 

Iratanyag terjedelme: 0,25 ifm  

 

1. Szakmai pályafutással kapcsolatos iratok 

Hints Elek működési bizonyítványa, 1927. június 29. (magyar gépirat) 

Hints Elek működési bizonyítványa, 1927. május 1. (fénymásolat) 

Hints Elek önéletrajza, 1936. március 10. (fénymásolat) 

Hints Elek tudományos dolgozatainak bírálata a magántanári képesítés megszerzéséhez 

szükséges eljárás keretében, 1938. november (magyar gépirat) 

Hints Elek önéletrajza, 1939. január 25. (magyar gépirat) 

Hints Elek önéletrajza, 1951. december 28. (fénymásolat) 

Hints Elek tudományos munkáinak jegyzéke (fénymásolat) 

 

2. Kéziratok 

A koraszülöttség okai a szülész szempontjából (magyar gépirat) 

A klimax (magyar gépirat) 

A menstruációval kapcsolatos vérzészavarok (magyar gépirat) 

Az adnex-tumorok differenciál diagnózisa (magyar gépirat) 

Terhesség és betegségek (magyar gépirat) 

Nemzetvédelem a szülészet szempontjából (magyar gépirat) 

A nemzetközi nőnap 50 éves évfordulójára (magyar gépirat) 

A méhen kívüli terhesség problémái (magyar gépirat) 

A szülészeti viszonyok és a bábaügy fejlődése hazánkban (magyar gépirat) 

Az ápolónői év védőnői hivatás (magyar gépirat)  

Anyavédelem – tanjegyzet (magyar gépirat) 

 

 



 

 
 

3. Semmelweis-irodalom 

Varga Lajos levele Hints Eleknek, 1963. június 19. (magyar gépirat) 

Varga Lajos levele Hints Eleknek, 1963. július 10. (magyar gépirat) 

Meghívó a Semmelweis ünnepi nagygyűlésre, 1965 (magyar nyomtatvány) 

Hints Elek: 100 év Semmelweis irodalom, 1847–1947 (magyar gépirat) 

Hints Elek: A halhatatlan Semmelweis (magyar gépirat) 

Hints Elek: Emlékbeszéd Semmelweis felett (magyar gépirat) 

 

4. Javaslatok 

Az Országos Közegészségügyi Tanácshoz benyújtott javaslat a szülészeti viszonyok 

rendezésére. Készítette: Hints Elek (magyar gépirat) 

A szülészeti intézmények fejlesztési tervezete az Országos Közegészségügyi Tanács számára 

a) Javaslat a szülészeti intézmények fejlesztése tárgyában 

b) Magyarország szülészeti intézményei és fejlesztésük indoklása szülőotthonok 

hálózatának kiépítése esetén 

c)  Magyarország szülészeti intézményei és fejlesztésük indoklása szülőosztályok és 

kórházak kibővítése és létesítése esetén 

d) Létesítendő és kibővítendő szülészeti intézmények jegyzéke a szülőotthonhálózat 

kiépítése esetén 

e) Tervezet a szülőosztályok és kórházak kibővítésére és létesítésére 

f) Helységek névsora, melyeknek kapcsolatuk van szülészeti intézményekkel  

g) A szülészeti rendtartással kapcsolatos művek jegyzéke 

h) Magyarország kórházai és gyógyintézetei 1940-ben (térkép) 

 

5. Feljegyzések, jegyzetek 

Az Orvosi Lexikon névjegyzéke (magyar kézirat) 

A conceptio megakadályozása (magyar kézirat) 

Fájásszabályozás a szülészetben (magyar kézirat) 

A nyári megbetegedések (magyar kézirat) 

Magyar nőgyógyászokra vonatkozó életrajzi adatok (magyar gépirat és kézirat) 

 



 

 
 

6. Bekötött kéziratok 

A szülészeti viszonyok és a bábaügy fejlődése hazánkban (magyar gépirat) 

A szülészeti törvényjavaslat tervezete, 1936 (magyar gépirat) 

A Pest megyei szülészeti viszonyok (kórházak, mentőállomások, orvosi elláttatás, községek és 

tanyák bábaellátása, a Stefánia Szövetség védőintézete) jelenlegi helyzete és rendezési 

tervezete, 1936 (magyar gépirat) 

Pozsony-Nyitra vármegye szülészeti és bábaviszonyai (magyar gépirat) 

Komárom vármegye szülészeti viszonyai (magyar gépirat) 

Bars-Hont vármegye szülészeti viszonyai (magyar gépirat) 


