
للمسؤولية  الدولية إعالن لولاير عن الفائزين بجوائزها

 2015للعام  الجلداالجتماعية في مجال طب 

 -- /PRNewswire/2015يونيو  23باريس، 

تعزيز العناية ل " تحت شعار الدولية للمسؤولية االجتماعية في مجال طب الجلد، هابجوائزأعلنت شركة لولاير عن الفائزين 
 .المنعقد في مدينة فانكوفر بكندا /لطّب الجلدالثالث والعشرين لألمراض الجلدية يالمؤتمر العالم إطار في" الثقة بالبشرة

 http://www.multivu.com/players/English/7554651-لمشاهدة البيان اإلخباري للوسائط اإلعالمية، يرجى نقر:

awardees-2015-announces-loreal 

في أغلب األحيان والعمل المضني الذي ينجزه أطباء األمراض الجلدية الخفية تهدف هذه الجوائز إلى تكريم واالحتفاء بالجهود 

ي تصدر من األفراد أو المؤسسات أو المستشفيات لصالح ، التفي هذا المجال مبادرات التطوعيةالحول العالم من خالل مكافأة 

إن المصابين باألمراض الجلدية قد  إذ ،عالج الطبيالدعم ورعاية المرضى لخلق الثقة وتشجيع االندماج االجتماعي، بعيًدا عن 

 يواجهون التمييز المتكرر ويشعرون بأنهم منبوذين اجتماعيًا.

، تحسين جودة وعيةوالتالوقاية الرئيسية التالية على األقل:  ةالفئات الثالث إحدى حت وقد تم قبول المشروعات التي تندرج ت

 .والجراحة والتغطية الحياة وتعزيز الثقة بالنفس، الوصول إلى الرعاية

أوروبا، الرئيسية، وهي أفريقيا والدول العربية، وآسيا والمحيط الهادئ، و ةطلبًا من المناطق الجغرافية الخمس 118تم استالم 

على يد لجنة توجيهية  مستقلة مكونة من ستة من أشهر خبراء األمراض  خضعت للتقييموأمريكا االتينية، وأمريكا الشمالية، 

 الجلدية حول العالم. ويحصل فائز واحد من كل منطقة على التمويل لمكافئة المبادرة ومساعدته في مواصلة تطوير المشروع.

 هم:فحائزين على الجوائز الخمسة ال أطباء الجلدأما 

  عن أفريقيا والدول العربية

 خالد محمد الغامدي من المملكة العربية السعودية سورالبروف

 لتمكين ودعم مرضى البهاق في المملكة العربية السعودية ،""فأل خيرية البهاق الجمعية 

  عن آسيا والمحيط الهادئ

 د. جيونغ تشان وو من كوريا الجنوبية

  والقاطنين في المياتم األطفال/الشباب ذوي الدخل المنخفضلدى الترويج لصحة الجلد  -نشر حّب البشرة 

  عن أوروبا

 سوروكينا من روسيا كسينيا د. 

 استهداف الوقاية من االلتهابات الجلدية وااللتزام بالعالج -الطفل السليم يترعرع في عائلة سليمة 

 عن أمريكا الالتينية
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 جيوكوندا غوديانو من جمهورية بنماد. 

 توفير عيادات جراحة متنقلة للسكان المحليين -أطفال القمر 

 عن أمريكا الشمالية

 د. دانييال ماركو من كندا

 معسكر "كامب ليبرتيه" الصيفي لألطفال المصابين باضطرابات الجلد

لطب األمراض ن يوالعشرالمؤتمر العالمي الثالث ( وILDS) لجمعيات طب الجلد الرابطة الدوليةتم دعم هذه الجوائز من قبل 

 .الجلدية

 http://www.inspireskinconfidence.comلمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: 

 

من لبنان  ،حسب المنطقة ولى األخرىاأل المراكز الثالثة ومشروعات  2015لمعرفة المزيد عن الفائزين بجوائز العام 

 وجنوب أفريقيا والصين والهند وألمانيا وفرنسا والمكسيك والسلفادور والواليات المتحدة األمريكية، 

 .التقرير الصحفيعلى  يرجى النقر 
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 المصدر: لولاير أكتيف كوزمتيكس
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