L'Oréal anuncia os vencedores de 2015 do Prêmio Internacional de Responsabilidade
Social em Dermatologia
PARIS, 16 de junho de 2015 /PRNewswire/ - A L'Oreal anuncia os vencedores de seu Prêmio
Internacional de Responsabilidade Social em Dermatologia, "Cuidar para Inspirar Confiança na
Pele" no 23º Congresso Mundial de Dermatologia que aconteceu em Vancouver, Canadá.
Para visualizar o comunicado à imprensa em multimídia, favor clicar:
http://www.multivu.com/players/English/7554651-loreal-announces-2015-awardees/
A premiação tem como objetivo reconhecer e celebrar os esforços, muitas vezes invisíveis, e o
trabalho árduo realizado por dermatologistas em todo o mundo, através de iniciativas
dermatológicas voluntárias para indivíduos, associações ou hospitais. Essas iniciativas têm
como objetivo apoiar e cuidar do paciente, a fim de inspirar confiança e incentivar a inclusão
social, independentemente do seu tratamento médico. Pessoas com doenças dermatológicas
podem frequentemente ser vítimas de discriminação e se sentir socialmente excluídas.
Projetos que se enquadravam em pelo menos uma das três principais categorias: Prevenção e
Educação, Melhoria da Qualidade de Vida e Autoestima, Acesso aos Cuidados,
Cobertura e Cirurgia, foram aceitos.
Foram 118 inscrições das cinco principais regiões geográficas: África e Estados Árabes, ÁsiaPacífico, Europa, América Latina e América do Norte. Todas foram recebidas e avaliadas por
uma Comissão de Coordenação independente de seis especialistas renomados mundialmente
em dermatologia. Um vencedor por região recebeu financiamento para recompensar a iniciativa
e para ajudá-lo a continuar o desenvolvimento do projeto.
Os cinco dermatologistas premiados foram:
África e Estados Árabes:
Prof. Khalid Mohammed Alghamdi, da Arábia Saudita
Sociedade de caridade conhecida como Faal para capacitar e apoiar pacientes com
vitiligo na Arábia Saudita
Ásia-Pacífico:
Dr. Jeong Chan-woo, da Coréia do Sul

Sharing skin love - Promoção da saúde da pele para orfanato e para crianças e jovens de
baixa renda
Europa:
Dr. Ksenia Sorokina, da Rússia

A healthy child means a healthy family - Programa de prevenção da dermatite e adesão ao
tratamento
América Latina:
Dra. Gioconda Gaudiano, da República do Panamá

Moon Children - Fornecimento de clínicas de cirurgia móveis para povos indígenas

América do Norte:
Dra. Danielle Marcoux, do Canadá
Camp Liberte - acampamento de verão para crianças com doenças de pele
Estes prêmios tiveram o apoio da Liga Internacional das Sociedades Dermatológicas (ILDS)
e do 23º Congresso Mundial de Dermatologia.

PARA DESCOBRIR MAIS SOBRE OS 2.015 premiados e os outros TOP 3 projetos por ZONA QUE
VEM DO LÍBANO, ÁFRICA DO SUL, China, Índia, Alemanha, França, México, El Salvador e EUA
CLIQUE NO RELATÓRIO DE IMPRENSA
http://multivu.prnewswire.com/mnr/7554651-press-report.pdf
Para ver os vídeos dos premiados 2015 e saber mais sobre seus projetos:
http://www.inspireskinconfidence.com

Contato: bertrand.chuberre@loreal.com

