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PRÊMIO ABRAHAM HORWITZ PARA
A SAÚDE INTERAMERICANA, 1998

O Diretor da Organização Pan-Americana da Saúde tem o prazer de anunciar que
o Prêmio Abraham Horwitz para a Saúde Interamericana, 1998, será entregue durante a
25a. Conferência Sanitária Pan-Americana.  A Fundação Pan-Americana da Saúde e
Educação (PAHEF) é responsável pela Administração desse Prêmio.

A Fundação é um órgão colaborador da OPAS, constituída como entidade
juridicamente independente, não-governamental, isenta de impostos segundo as leis do
Distrito de Colúmbia (EUA).  Foi estabelecida basicamente para promover os objetivos
fundamentais da Organização Pan-Americana da Saúde, principalmente através da
mobilização de recursos não disponíveis diretamente à OPAS, utilizando-os para
financiar programas de saúde juntamente com a OPAS/OMS e para colaborar na
elaboração e execução de projetos. A PAHEF recebe contribuições de fundações
privadas, de pessoas jurídicas e físicas para financiar projetos de saúde de diferentes
tipos. Além disso, proporciona recursos financeiros para um programa conjunto com a
OPAS de livros didáticos e material de ensino para o pessoal da saúde em todos os níveis;
esses recursos são provenientes de empréstimos concedidos pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento para essa finalidade.  A Fundação é administrada por um Conselho
de Curadores formado por 14 membros.

A PAHEF estabeleceu estatutos para reger e orientar a utilização de um fundo
criado pelos amigos do Dr. Abraham Horwitz, Diretor Emérito da Repartição Sanitária
Pan-Americana, em reconhecimento à sua destacada contribuição em prol da saúde nas
Américas, mediante a outorga periódica de um prêmio ou o patrocínio de uma
conferência científica.
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Segundo os estatutos, o fundo será administrado pela Fundação Pan-Americana
de Saúde e Educação (PAHEF), que receberá contribuições voluntárias e as manterá em
um fundo especial para o prêmio. O Comitê de Prêmios é composto de cinco membros,
dois designados pelo Diretor da Repartição Sanitária Pan-Americana e três pelo Conselho
de Curadores da PAHEF, que designa também o Presidente.

Anualmente, solicita-se que os ministros da saúde, os funcionários da OPAS e os
amigos da OPAS e da PAHEF apresentem a candidatura de uma pessoa ou de um grupo
de pessoas, com base em suas realizações científicas ou pedagógicas em qualquer campo
da saúde, tendo em especial consideração seu impacto sobre a saúde interamericana, mais
do que sobre um país específico.  O Comitê de Prêmios recomenda a seleção do
candidato ao Conselho de Curadores para sua aprovação. Tanto quanto possível, procura-
se fazer com que a data e local da cerimônia de outorga do Prêmio coincida com a sessão
do Conselho Diretor da OPAS ou com a Conferência Sanitária Pan-Americana, e o
Presidente do Órgão Diretor é convidado a presidir a cerimônia e entregar o prêmio.
Espera-se que o agraciado faça uma exposição oral.

O primeiro prêmio anual foi outorgado em setembro de 1978, durante a
20a Conferência Sanitária Pan-Americana em Granada.

Laureados do Prêmio em anos anteriores:

Dr. Gabriel Velázquez Palau 1997
Dr. José Renán Esquivel 1996
Dr. Jorge Mardones Restat 1995
Eng. Humberto Romero Álvarez 1994
Dr. Plutarco Naranjo 1993
Dra. Elsa Segura 1992
Dr. Guillermo Soberón 1991
Dr. Ricardo Bressani 1990
Dr. Jacinto Convit 1989
Sir Kenneth L. Standard 1988
Dr. Mario Chaves 1987
Dr. Boris Szyfres 1986
Drs. Ruth e Víctor Nussenzweig 1985
Dr. Roberto Caldeyro-Barcia 1984
Dr. Martin M. Cummings 1983
Dra. Inés Durana 1982
Dr. Luis Wannoni L. 1981
Dr. Hernando Groot 1980
Dr. Fernando Monckeberg 1979
Dra. Ruth Puffer 1978


