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Nessa Edição
Estudos de Caso: Aprendendo com os
membros da Rede Global HVS (GGHH)
Austrália | Apresentação de Membros da
Rede HSV em Seminário de Sustentabilidade
Nova Publicação da Rede Global HVS!
Entrevista no Radio |O Movimento em
direção à Rede Global HVS na Ásia
Brasil | Hospitais Saudáveis por um Planeta
Saudável
Bem-vindos novos membros!
Fundação de Saúde (Nepal)
Hospital Ditan de Beijing Hospital (China)
Hospital Vachira Phuket (Tailândia)
Hospital San Vicente de Paúl (Costa Rica)
Veja a lista completa de membros(em inglês)

Painel da Rede Global HVS na CleanMed
A CleanMed, principal conferência voltada à
sustentabilidade na área da saúde nos EUA, será
realizada em Boston, de 24 a 26 de Abril.
No dia 25 de abril, 10h00min, a Rede Global HVS
irá promover um painel apresentando o trabalho
desenvolvido por membros do Brasil, EUA e de
vários outros países pelo mundo. Membros da
Rede HVS de diversos países participarão da
conferência. Para mais informações visite o site da
CleanMed | Download Agenda

Submeta seu Estudo de Caso
Os estudos de caso da Rede Global HVS
destinam-se a valorizar o trabalho de seus
membros e documentar os avanços alcançados.
Servem também para gerar publicidade,
destacando possibilidades e motivando outros a se
unirem a esse esforço. Veja todos os estudos de
caso (em inglês)
Membros da Rede: Façam o download do modelo
e submetam seu caso! download modelo (em
ingles)

Rede Global HVS Connect |Pronta para
começar!
A GGHH Conect, (Rede HVS Conect) é uma
plataforma de internet que combina redes sociais,

Estudos de Caso: Aprendendo com os membros da Rede
Global HVS (GGHH)
Estamos lançando o terceiro conjunto de Estudos de Caso
apresentados pelos membros da Rede Global HVS. Estes textos
resumidos têm o objetivo de inspirar e ajudar a documentar as
realizações concretas de hospitais e sistemas de saúde que trabalham
para uma maior sustentabilidade (em breve, versões em português no
site do PHS).
Coréia | Redução das Emissões de Gases de Efeito
Estufa e Disponibilidade de Práticas de Economia de
Energia no Contexto Especial do Ambiente Hospitalar |
Sistema de Saúde da Universidade de Yonsei
| Download estudo de caso
Inglaterra | Enfardamento & Reciclagem de Garrafas de
Plástico e Papelão em um Centro de Hemodiálise |
Newcastle Upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust
| Download estudo de caso
Nepal | Gerenciamento Seguro e Sustentável de
Resíduos | Hospital Gunjaman Singh | Download estudo
de caso
Submeta sua proposta de estudo de caso! download modelo

Austrália | Apresentação
de Membros da Rede
HSV em Seminário de
Sustentabilidade
Em 27 de março os membros
australianos fundadores da Rede
GGHH – Austin Health e Western
Health – e o parceiro estratégico
do Saúde Sem Dano – Aliança
para o Clima e Saúde –
apresentaram suas experiências
em sustentabilidade ambiental
durante o Primeiro Seminário de
Saúde e Meio Ambiente da
Fundação Australiana de
Enfermagem. O evento
apresentou as mudanças em
direção a práticas sustentáveis,
reconhecendo os ganhos

Nova Publicação da
Rede Global HVS!

Um dos membros fundadores da
Rede HVS, FHI360, produziu um
folheto com informações
completas sobre a Rede Global
HVS, como os benefícios ao

criação de conteúdo e comunicação integrada em
tempo real será lançada em breve.

ambientais e em redução de
custos na maioria dos serviços
de saúde. mais

aderir à iniciativa, os membros
existentes e muito mais. Trata-se
de um ótimo material explicativo
para os membros! download
(apenas em ingês)

Numa primeira etapa, um pequeno grupo de
membros da Rede HVS de várias partes do mundo
estará ajudando a desenvolver essa ferramenta de
colaboração online. Em breve, mais informações.

Brasil | Hospitais
Saudáveis por um
Planeta Saudável

Entrevista no Radio | O
Movimento em direção à
Rede Global HVS na
Ásia

Um projeto de:

Em entrevista com Bago Yan Ah,
num programa voltado à
educação e ciência da rádio
DZMM das Filipinas, Merci
Ferrer, diretora do HCWH para a
Ásia, apresentou a Rede GGHH
na Ásia e o trabalho que vem
sendo desenvolvido pelos
membros na região para
promover a saúde ambiental.
Veja entrevista

O jornal O Dia, do Rio de
Janeiro, publicou um artigo que
apresenta as diferentes ações
que os hospitais brasileiros vêm
implementando para atingir os
objetivos propostos pela Agenda
Global HVS. Como um recurso
útil, o artigo também oferece um
infográfico que mostra, de
maneira visualmente clara, as
áreas em que os hospitais
podem reduzir sua pegada
ambiental. Veja o
infográfico e leia mais (em
português)
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