
Lions Clubs Internationalin Humanitaarinen palkinto myönnetty Professor Choi 
Youngsikille 

 
Potilaiden oireiden hoitaminen on loistava asia, mutta sitäkin loistavampaa on hoitaa koko 
henkilöä, ymmärtää heidän tarpeensa ja antaa heille myötätuntoista hoitoa. Professor Choi 
Youngsik Busanista, Etelä-Koreasta on omistanut koko uransa koulutukselle, lääketieteellisille 
innovaatioille ja tutkimukselle, vapaaehtoisena toimimiselle ja tarpeessa olevien auttamiselle. 
 
Humanitaariselle palvelulle omistautumisestaan ja lääketieteellisistä edistysaskelistaan Professor 
Youngsikille myönnettiin vuoden 2021 Lionien humanitaarinen palkinto. Tämän erityisen 
palkinnon myöntämistilaisuus lähetettiin Lions Clubs Internationalin 103. vuosijuhlassa 28. 
kesäkuuta 2021.   
 
Lionien humanitaarinen palkinto, järjestön korkein kunnia, annetaan henkilölle tai 
organisaatiolle, joka on osoittanut merkittäviä humanitaarisia pyrkimyksiä, ja siihen sisältyy 
250 000 USD:n apuraha Lions Clubs Internationalin säätiöltä. Professor Youngsik liittyy 
merkittävien palkinnon saajien joukkoon: Äiti Teresa, entinen Yhdysvaltain presidentti Jimmy 
Carter ja Nobelin rauhanpalkinnon voittaja, Dr. Denis Mukwege. 
 
Lions Clubs Internationalin presidentti Dr. Jung-Yul Choi ojensi palkinnon Professor Choi 
Youngsikille erityisessä seremoniassa sanoen: ”Minulla on kunnia ojentaa tämä palkinto 
maailman yli 1,4 miljoonan lionin puolesta. Tekemänne työ muuttaa ihmisten elämän, aivan 
kuten lionien tekemä työ, ja olemme ylpeitä voidessamme tukea teitä ja tärkeitä humanitaarisia 
ponnistelujanne." 
 
Professor Youngsik valmistui Kosinin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta. Hänen 
intohimonsa humanitaariseen palveluun alkoi, kun hän tarkkaili mentoriaan Dr. Jang Gi-ryeoa – 
eteläkorealaista kirurgia, opettajaa ja hyväntekijää – joka perusti Gospel-sairaalan Korean sodan 
aikana vuonna 1951. 
 
Professor Youngsik, joka peri Dr. Jangin hengen huolehtia myötätuntoisesti muista ihmisistä, 
alkoi toimia vapaaehtoisena lääkärinä lääkintäryhmässä, joka lähetettiin Bangaloreen, Intiaan 
vuonna 1996. Ryhmä lähetettiin myöhemmin Filippiinien syrjäiselle Tuguegaraon alueelle, jolla 
hän on tiiminsä kanssa hoitanut hoidon tarpeessa olevia ihmisiä ilmaiseksi vuodesta 2012. Hän 
on myös tehnyt tutkimusta Tuguegaraon paikallisen ruoan ja kilpirauhassairauden välisestä 
vastaavuussuhteesta hoidettuaan useita kilpirauhaspotilaita, jotka hän tapasi alueella 
lääkintäpalvelunsa aikana. 
 
Hänen johtamanaan Kosinin yliopiston Gospel-sairaala avasi ulkomaiset kontrollikeskukset 
Almatyssa ja Astanassa, Kazakstanissa vuosina 2015 ja 2016, ja niissä tarjotaan ilmaista hoitoa 
paikallisille asukkaille. Joukko Almatyn lääkäreitä kutsuttiin Gospel-sairaalaan saamaan 
koulutusta ja opetusta, jotta he voivat jatkaa yhteisöjensä palvelemista tehokkaammin.  
 
Vuonna 2018 Professor Youngsik nimettiin Kosinin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan 
dekaaniksi ja Gospel-sairaalan johtajaksi. Hänen opastuksellaan lääkintätiimit vierailivat 
Hanoissa, Vietnamissa vuosina 2018 ja 2019 ja tarjosivat lääkintäpalveluita asukkaille, joilla ei 

https://www.lionsclubs.org/fi/discover-our-foundation/mission


muutoin ollut mahdollisuuksia niihin. Jo ennen maailmanlaajuista COVID-19-pandemiaa 
Professor Youngsik ymmärsi etähoidon edut ja sen, miten teknologia voi tarjota turvallisen 
pääsyn terveydenhuollon piiriin. Kosinin yliopiston Gospel-sairaala avasi vuonna 2020 
etähoitokeskuksen yhdessä Hanoin lääketieteellisen tiedekunnan kanssa, mikä mahdollistaa 
lääkinnällisen tiedon jakamisen.  

Lääketieteellisen tutkimuksen alalla Professor Youngsik julkaisi Journal of Korean Society of 
Endocrinology -aikakausjulkaisussa kansakunnan ensimmäisen tutkimuksen ultraääniohjatun 
ohutneulatutkimuksen käyttämisestä kilpirauhasen kyhmyissä. Hänen tutkimuksensa oli 
mullistavaa aikana, jolloin vain tunnustelemalla havaittavia kyhmyjä tutkittiin ohutneuloilla 
ultraäänitestien sijasta. Tämän tutkimuksen perusteella antamiensa opetusluentojen kautta hän 
myötävaikutti ultraääniohjattujen ohutneulatutkimusten yleistymiseen kilpirauhaskyhmyjen 
diagnosoinnissa koko maassa. 
 
Hän sai tutkimuksestaan useita palkintoja, mukaan lukien Korean Association of Internal 
Medicinen ja Korean Thyroid Associationin akateemiset mitalit, Busan Medical Associationin 
lääketieteellisen kilpailun akateeminen palkinto ja presidentin kunniamaininta 12. syövän 
ehkäisypäivänä vuonna 2019.  

”Minulle on suuri kunnia vastaanottaa Lionien humanitaarinen palkinto”, totesi Professor 
Youngsik. ”On tärkeää, että näytämme esimerkkiä paikkakunnillemme ja koko maailmalle 
toimimalla vapaaehtoisina, opettamalla sekä auttamalla muita.” 
 
Lue lisää Lionien humanitaarisesta palkinnosta ja katso voittajien luettelo osoitteessa 
https://www.lionsclubs.org/humanitarian-winners.  
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