
Lions Clubs International homenageia a Professor Choi Youngsik com o Prêmio 
Humanitário 

 
Uma coisa é tratar os sintomas dos pacientes, outra é tratar a pessoa como um todo, entender 
suas necessidades e tratá-la com compaixão. O professor Choi Youngsik de Busan na Coreia do 
Sul dedicou toda a sua carreira à educação, inovação e pesquisa médicas, voluntariado e ajuda a 
necessitados. 
 
Devido à sua dedicação ao serviço humanitário e contribuições médicas ao mundo, o Professor 
Youngsik foi agraciado com o Prêmio Humanitário do Lions de 2021. A entrega deste prêmio 
especial foi ao ar durante a 103ª Convenção de Lions Clubs International em 28 de junho de 
2021.   
 
O Prêmio Humanitário do Lions, a maior homenagem da associação, é concedido a um indivíduo 
ou organização com esforços humanitários exemplares e vem com um subsídio de US$ 250.000 
da Fundação de Lions Clubs International. O Professor Youngsik se junta a uma lista distinta dos 
contemplados anteriores, como a Madre Teresa, o ex-presidente dos EUA Jimmy Carter e o 
ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Dr. Denis Mukwege. 
 
O presidente de Lions Clubs International, Dr. Jung-Yul Choi, entregou ao Professor Choi 
Youngsik o prêmio durante uma cerimônia especial, declarando: “Tenho a honra de lhe entregar 
este prêmio em nome de mais de 1,4 milhão de Leões de todo o mundo. O seu trabalho está 
transformando vidas, assim como o dos Leões, e temos orgulho de apoiá-lo e aos seus 
importantes esforços humanitários. 
 
O professor Youngsik formou-se na Faculdade de Medicina da Universidade de Kosin. A sua 
paixão pelo serviço humanitário começou enquanto observava o seu mentor, Dr. Jang Gi-ryeo, 
um cirurgião, educador e filantropo da Coreia do Sul que fundou o Hospital Gospel em 1951 
durante a Guerra da Coreia. 
 
Herdando o espírito de cuidar de forma caridosa que o Dr. Jang demonstrava pelos outros, o 
Professor Youngsik começou seu trabalho médico voluntário como parte de uma equipe médica 
que foi enviada para Bangalore na Índia em 1996. Posteriormente, eles foram enviados para a 
remota área de Tuguegarao nas Filipinas, onde ele e sua equipe fornecem tratamento gratuito 
para pacientes necessitados desde 2012. Ele também conduziu pesquisas sobre as correlações 
entre a comida local de Tuguegarao e doenças da tireoide, depois de tratar muitos pacientes da 
tireoide que conheceu na área durante seu serviço médico. 
 
Sob sua liderança, o Hospital Universitário Evangélico de Kosin abriu seus centros de check-up 
no exterior em Almaty e Astana no Cazaquistão em 2015 e 2016, respectivamente, oferecendo 
tratamento gratuito aos residentes. Um grupo de médicos em Almaty foi convidado ao Hospital 
Evangélico para oportunidades de treinamento e aprendizado para que pudessem continuar a 
servir suas comunidades de forma mais eficaz.  
 
Em 2018, o professor Youngsik foi nomeado reitor da Faculdade de Medicina da Universidade 
de Kosin e diretor do Hospital Evangélico. Sob sua orientação, equipes médicas visitaram Hanói 

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


no Vietnã em 2018 e 2019, prestando atendimento médico a residentes que não tinham acesso a 
ele. Antes da pandemia global de COVID-19, o Professor Youngsik reconheceu os benefícios da 
telemedicina e como a tecnologia pode fornecer acesso seguro à saúde. Em 2020, o Hospital 
Evangélico da Universidade de Kosin abriu um centro de telemedicina em conjunto com a 
Faculdade Médica de Hanoi, criando um local para que se compartilhasse informações médicas.  

No domínio da pesquisa médica, o Professor Youngsik publicou o primeiro artigo do país sobre a 
utilidade dos exames com agulhas finas guiadas por ultrassom em nódulos da tireoide no Jornal 
da Sociedade Coreana de Endocrinologia. A sua pesquisa foi revolucionária em uma época em 
que apenas nódulos palpáveis eram submetidos a exames de agulhas finas em vez de exames de 
ultrassom. Com base nessa pesquisa, ele contribuiu para a generalização nacional dos exames de 
agulhas finas guiadas por ultrassom no diagnóstico de nódulos tireoidianos através das suas 
palestras de treinamento em serviço. 
 
A pesquisa rendeu-lhe muitos prêmios, incluindo as Medalhas Acadêmicas da Associação 
Coreana de Medicina Interna e da Associação Coreana da Tiroide, o Prêmio Acadêmico na 
Competição Médica da Associação Médica de Busan e a menção presidencial no 12º Dia da 
Prevenção do Câncer em 2019.  

“É realmente uma honra para mim receber o Prêmio Humanitário do Lions”, disse o professor 
Youngsik. “É importante que sejamos um exemplo para nossas comunidades e para o mundo, 
nos voluntariando, ensinando e ajudando ao próximo”. 
 
Saiba mais sobre o Prêmio Humanitário do Lions e veja a lista dos nossos vencedores em 
https://www.lionsclubs.org/humanitarian-winners.  
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