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JULKAISTAVAKSI VÄLITTÖMÄSTI
Lions Clubs Internationalin Humanitaarinen palkinto myönnetty Dr. Lee Gil Ya´lle
(Oak Brook, Ill., 29. kesäkuuta 2020) - Lions Clubs International on myöntänyt sen arvostetun
Humanitaarisen palkinnon Dr. Lee Gil Ya`lle, joka on hyvin tunnettu ja palkittu
hyväntekeväisyystyöstään. Palkintoseremoniassa 29. kesäkuuta 2020 Seoulissa, Koreassa, Dr. Lee Gil Ya
otti vastaan Humanitaarisen palkinnon hänen elinikäisestä työstään terveydenhuollon, koulutuksen,
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja humanitaarisen palvelun edistämiseksi Etelä-Koreassa.
Valmistuttuaan lääketieteellisestä ja aloittaessaan oman synnytys- ja naistentautien vastaanoton, Dr.
Lee Gil Ya huomasi, että lukemattomat ihmiset tarvitsivat terveydenhuoltoa, mutta he eivät saaneet
asianmukaista hoitoa korkeiden kustannusten takia. Hän alkoi ottaa vastaan potilaita, joilla ei ollut varaa
maksaa etukäteen veloitettavaa takuuta, jota muut klinikat vaativat, ja hän tarjosi naisille maksuttomia
gynekologisia syöpäseulontoja. Pitääkseen lupauksensa tukea naisten terveydenhuoltoa hän tarjoaa
edelleen naisille ilmaisia syöpätutkimuksia, ja tähän mennessä yli 130 000 naista on saanut tällaista
hoitoa.
”Jokainen elämä on arvokas elämä, ja jokaisella on oikeus elämään", sanoi Dr. Lee Gil Ya.
”Terveydenhuollon palveluja ei pitäisi rajoittaa ihmisiin, joilla on siihen varaa, joten pyrkimykseni ja
visioni on ollut tarjota kaikille mahdollisuuden elää terveellistä elämää."
Vuonna 1958 hän perusti Incheoniin Gachon University Gil Hospital -sairaalan, josta on kehittynyt yksi
Korean suurimmista sairaaloista ja jossa on yli 1500 sairaalapaikkaa. Dr. Lee Gil Ya on laajentanut
humanitaarista työtään maailmanlaajuisesti. Hän perusti Hansen International Association of Supporters
-järjestön vuonna 1993 ja auttoi Hansenin tautia sairastavia potilaita Vietnamissa. Hän avasi myös
ammattikoulun Vietnamissa tukemaan Vietnamin veteraanien perheitä. Hänen työnsä Vietnamissa johti
työhön sydänsairauksista kärsivien potilaiden auttamiseksi, ja yli 30 vuoden ajan hän on tarjonnut
ilmaisia sydänleikkauksia 432 lapselle 17 kehitysmaasta, mukaan lukien Mongolia, Filippiinit ja
Kazakstan. Hän toimii myös Gachon Gil Foundation -säätiön puheenjohtajana.
Dr. Lee Gil Ya saa Lions Clubs Internationalin myöntämän tunnustuksen hänen työstään kulttuurien
edistämisessä, naisten oikeuksien puolustamisessa koulutuksen ja terveydenhuollon alueilla sekä
apurahojen myöntämisessä lääketieteen opiskelijoille. Hän on saanut lukuisia palkintoja, mukaan lukien
Etelä-Korean presidentin myöntämät Orders of Merit ja Medals of Honor -palkinnot, jotka myönnetään
ihmisille, jotka ”ovat suorittaneet tärkeitä palveluja” maan asukkaille.
”Uskon vakaasti, että meidän pitäisi pyrkiä jatkuvasti toimimaan paitsi itsemme myös muiden apua
tarvitsevien puolesta", sanoi Dr. Lee Gil Ya. ”Vapaaehtoistyön tulisi perustua puhtaaseen motivaatioon
asettaa muut etusijalle. Perheen, naapuruston ja ihmiselämän kunnioittaminen on oman
lääketieteellisen työni perusta. Kotiseudusta, uskonnosta tai rodusta riippumatta lääketieteen
ammattilaisten tulisi tavoittaa ihmiset rakkaudella ja vapaaehtoistyön hengellä."

Lions Clubs Internationalin presidentti Dr. Jung Yul Choi ojensi palkinnon Dr. Lee Gil Ya´lle. ”Minulla on
kunnia ojentaa tämä palkinto maailman yli 1,4 miljoonan lionin puolesta", hän sanoi. ”Tekemänne työ
muuttaa ihmisten elämän, aivan kuten lionien tekemä työ, ja olemme ylpeitä voidessamme tukea teitä
ja tärkeitä humanitaarisia ponnistelujanne."
Lions Clubs Internationalin Humanitaarinen palkinto sisältää US$250 000 dollarin palkinnon Lions Clubs
Internationalin säätiöltä. Dr. Lee Gil Ya liittyy merkittävien palkinnon saajien joukkoon: Äiti Teresa,
entinen Yhdysvaltain presidentti Jimmy Carter ja Nobelin rauhanpalkinnon voittaja, tohtori Denis
Mukwege. Lisätietoja lionien Humanitaarisesta palkinnosta ja palkinnon aikaisemmin saaneista löytyy
sivulta https://www.lionsclubs.org/humanitarian-winners.
Lions Clubs International
Lions Clubs International on maailman suurin palveluklubijärjestö. Jäseniä on 1,4 miljoonaa yli 48 000
klubissa yli 200 maassa ja maantieteellisellä alueella. Vuodesta 1917 lionit ovat vahvistaneet
paikallisyhteisöjä käytännön palvelu- ja humanitaarisilla hankkeilla, ja pystymme laajentamaan
palvelumme vaikutusta Lions Clubs Internationalin säätiön anteliaalla tuella. Olemme keskittyneet
näkökyvyn, nuorison, diabeteksen, ympäristön, lapsuusiän syövän, nälän helpottamisen, humanitaarisen
avun ja katastrofiavun tukemiseen auttaaksemme vastaamaan joihinkin ihmiskunnan suurimmista
haasteista. Lisätietoja Lions Clubs Internationalista saa sivulta lionsclubs.org.
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