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Dr. Ács Miklós 1942-ben Noszlopon született. Iskoláit Pápán hes gondozás, nõgyógyászati szakrendelés, rákszûrés, csontsû-
végezte, általános orvosi diplomát a Pécsi Orvostudományi rûség mérés szervezés, mammográfiás szûrõvizsgálatok szer-
Egyetemen szerzett 1966-ban. vezése területén kimagaslóan sikeres volt. 

1970-ben sikeres szülész-nõgyógyász szakvizsgát tett. Minden évben mammográfiás szûrõvizsgálatokat szervezett 
1966-72 között Kórházi alorvos volt a Dombóvári Kórház Szü- azért, hogy a 40 év feletti lakosság helyben megkaphassa ezt a 

lészeti és Nõgyógyászati Osztályán. fontos vizsgálatot.
Dr. Ács Miklós 1972. január 1-tõl a Kunhegyesi Szülõotthon Dr. Ács Miklós Mozgó Szakorvosi Szolgálatot biztosított a tér-

vezetõ fõorvosa volt, a Szülõotthon 1997. évi megszüntetéséig. ség több hátrányos helyzetû településén a nõi lakosság és a gyer-
A mai napig is a szülészet, nõgyógyászati szakrendelés vezetõ mekek egészségmegõrzéséért.

fõorvosa. Kunhegyesen Ács doktor volt az, aki egy községi labor vizs-
Ez alatt a több gálatainak feltételeit megteremtette.

mint 40 év alatt a Az elvégzett munka önzetlenségét azzal szeretnénk 
vezetése alatt álló jellemezni, hogy bár több lehetõsége lett volna Budapesten az or-
Szülõotthon szol- szág legnagyobb 
gálta a volt járás k ó r h á z á b a n  
községeit, szülé- dolgozni, mégis to-
szeti, nõgyógyá- vábbra is a kunhe-
szati, terhes ta- gyesiek ellátását te-
nácsadás, rákszû- kintette szíve ügyé-
rés területén. nek. 

A Batthyány- A kunhegyesi 
Strattmann Lász- munka  minõségi 
ló-díj egy életmû- s z í n v o n a l á t  
díj azok részére, jellemezheti, hogy 
a k i k  s z a k m a i  Budapesten az or-
vagy közszolgála- szág egyik legna-
ti  munkájukka l gyobb kórházában és egy másik szakrendelésén mindenki által 
hozzájárultak az elismert munkát végezhet. 
egész ségügyi és A budapesti szakintézetekben vállalt munkavégzésével lehe-
szoc iá li s,  va la- tõvé teszi, hogy Kunhegyes és térségében élõ rászoruló betegek 
mint családvédel- minél gyorsabb kórházi vagy klinikai ellátást kapjanak. Kunhe-
mi ellátás fejlesztéséhez - az e tevékenység során elért évtizedes gyesen soha nem volt és ma sincs rendelési ideje, reggeltõl estig 
kimagasló teljesítmény vagy eredmény elismerésére. A a betegek rendelkezésére áll.
kitüntetésben, évente legfeljebb 50 ember részesülhet. Dr. Ács Miklós tudományos érdeklõdését a négy klinikai szak-

A több mint 7000 szülés és az évi 8 - 10000 nõgyógyászati vizsgája is igazolja, ez országosan is rendkívülinek számít. A nõ-
szakrendelésen végzett vizsgálat, ami az eltelt idõ munkáját gyógyászati szakvizsgája mellett klinikai onkológiai szakvizs-
jelzi, már magában véve egy kiemelkedõ, szorgos, felelõsség- gát tett. Az ultrahang licence vizsgája és háziorvosi licence vizs-
teljes munkát jelez. ga ugyancsak a szakmai érdeklõdésén kívül a kor színvonalának 

Ács doktor munkáját nem csak az elmúlt 40 év szorgos min- megfelelõ ismeretek megszerzését is jelenti. Angol nyelvbõl 
dennapjai jellemzik, hanem az a sok megpróbáltatás, amit a Szü- szakmásított középfokú nyelvvizsgát absolvált.
lõotthon szakmai fejlesztése, modernizálása területén végzett. Kunhegyes Város Önkormányzata 2009. évben dr. Ács Mik-

Szülõszobát, kismûtõt, nõvérszállást épített, kórtermeket lós részére szakmai munkája elismeréseként a „Kunhegyes Vá-
modernizált, úgyis mondhatnánk nem csak szülészorvos volt, ros Egészségügyi és Szociális Szolgálatáért” kitüntetõ díjat ado-
hanem egy gazdasági szakember is. mányozta. 

A kunhegyesi Szülõotthon az országban a legutolsók között 2012-ben a Kunhegyes Város Díszpolgára elismerést kapott.
szûnt meg akkor, amikor már a történelmi küldetését beteljesí- 40 éves munkáját elismerve, továbbra is töretlen jókedvvel 
tette. szolgálja jó erõben, egészségben a kunhegyesiket és a környék-

Talán elmondhatjuk, hogy négy alkalommal akarták bezárni beli lakosokat. 
az intézményt, de a Szülõotthon modernizálása, fejlesztése, Több évtizedes, kitartó, eredményes munkásságát a térségben 
szakmai kompetenciájának növelése lehetõvé tette, hogy az or- ismerik és nagyra értékelik, a hátrányos helyzetben élõ anyák és 
szágban 1997-ben is még egyedülállóként mûködhetett. gyermekek egészsége érdekében tett fáradozását példaértékû-

A Szülõotthon megszûntetése után Ács doktor továbbra is a ter- nek tartják.
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