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Bem-vindos Novos
Membros!
Conselho de Saúde dos
condados do Distrito de
Manukau, Nova Zelândia
(23 hospitais)
Hospital del Niño DIF –
Hidalgo, México
Hospital de la Niñez –
Oaxaqueña, México
mais (em inglês)
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Sucesso no Primeiro Ano de e no Próximo Também!
Como uma ideia brilhante, a Rede Global de Hospitais Verdes e Saudáveis cresceu com
grande rapidez em 2012, com lançamentos na Argentina, Austrália, Brasil, China, México,
Suécia, Taiwan e Washington DC. No total, instituições representando mais de 4000
hospitais em 5 continentes já aderiram. Em pouco tempo o comprometimento do setor saúde
com a sustentabilidade tornou-se uma força global.
Agora nós estamos muito animados para 2013! Como pontapé inicial, nós publicaremos
regularmente os estudos de caso produzidos por nossos membros ao longo do ano. Iremos
reformular o site Greenhospitals.net (por ora apenas em Inglês e Espanhol), com novas
ferramentas e recursos para os membros e um refinando o sistema para a escolha e relato
dos objetivos. Para o segundo semestre, lançaremos uma plataforma de mídia social para
aprimorar a comunicação entre os nossos membros.
Os lançamentos da Rede Global HVS continuarão – em fevereiro, na Inglaterra, organizado
pelo NHS (Serviço Nacional de Saúde), em abril na Indonésia e diversos outros eventos ao
longo do ano.
We couldn't have done any of this without you. So thank you to all of our Founding Members
and those who support us! With very best wishes for the New Year,
Nós não poderíamos ter feito nada disso sem você. Obrigado a todos os nossos Membros
Fundadores e aqueles que nos apoiam! Com os melhores votos para o Ano Novo,
Josh Karliner
Coordenador da Rede Global de Hospitais Verdes e Saudáveis
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Brasil: Centenas de
Hospitais dizem "Sim"
à Sustentabilidade
A rede brasileira de televisão

Estudos de Caso
Disponíveis

Brasil, Compostagem de
Resíduos Orgânicos,
Hospital Sírio Libanês de
São Paulo (apenas em
Espanhol). faça o
download
Estados Unidos,

Estamos lançando nosso primeiro

Globo News transmitiu uma

grupo de Estudos de Caso

reportagem especial, que destaca

apresentados pelos membros da

o trabalho desenvolvido pelo

Rede HVS. Estes textos concisos

Projeto Hospitais Saudáveis,

documentam os resultados de

Membro Fundador da Rede Global

hospitais e sistemas de saúde que

HVS, que promove práticas

trabalharam para uma maior

sustentáveis no setor saúde

sustentabilidade. Nós pretendemos

brasileiro. veja o vídeo (em

publicar um novo bloco de Estudos

português)

Minimização de DEHP em
Administração
Intravenosa, Califórnia e
Regiões do Havaí, Kaiser
Permanente, Healthier
Hospitals Initiative.
(apenas em Inglês). faça
o download

de Caso a cada mês. Envie hoje
mesmo o seu projeto! veja mais
informações.

Inglaterra, Digestor de
Resíduos de Alimentos
poupa recursos para o
sistema de saúde de
Stockport (apenas em
Inglês) faça o download

Reino Unido: NHS
Sediará Conferencia
sob Desenvolvimento
Sustentável

Ferramentas e
Recursos
Disponíveis

Membro Fundador da Rede Global

Guia Saúde Sem Dano para
Eliminação de Mercúrio em
Hospitais (disponível em
Português, Inglês, Espanhol e
Chinês).

Realização:

México: Rede Global
HVS Ganha Força

HVS, a Unidade de
Desenvolvimento Sustentável

Em 27 de Novembro, os Membros

(SDU), do Serviço Nacional de

Fundadores da Rede Global HVS, o

Saúde (NHS) da Inglaterra,

Instituto Nacional de Pediatria e a

realizará em 14 de fevereiro a

Rede Mexicana de Hospitais

Conferencia e Exposição Anual –

Pediátricos, organizaram o Primeiro

“Oferecendo um Sistema de

Encontro Global de Hospitais Verdes

Saúde Sustentável”. Esse evento

e Saudáveis no México.

irá mostrar o trabalho

Representantes de mais de 12

desenvolvido por organizações do

hospitais nacionais participaram do

NHS no Reino Unido e reconhecer

evento junto ao Ministério da Saúde

as realizações de instituições do

da Cidade do México. leia mais (em

NHS membros da Rede Global

espanhol)

HVS. Leia mais (em inglês)

Apoio no Brasil:

follow on Twitter |

like us on Facebook |

curtir no Facebook
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