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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 sintetizados 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, mais versões em português no site do PHS).

Nepal | Água Potável Segura usando o princípio SODIS |
Hospital Gunjaman Singh. Download do Estudo de Caso

Bem-vindos novos membros!
American Mission Hospital (Barém)
Bir Hospital (Nepal)
C2DS International (350 Hospitals) (França)
Centro Médico ABC (México)
Chia-Yi Hospital (Taiwan)
Clínica de la Unión S.A. (Argentina)
Hospital Chapinero E.S.E. (Colômbia)
Hospital de Pediatría “Prof. Dr. J. P.
Garrahan” (Argentina)
Hospital de Suba II Nivel E.S.E (Colômbia)
Hospital de Usaquén E.S.E. (Colômbia)
Hospital La Victoria III Nivel (Colômbia)
Hospital Municipal Nossa Senhora da Luz dos
Pinhais (Brasil)
Hospital Pablo VI Bosa ESE (Colômbia)
Hospital Vista Hermosa I Nivel E.S.E.
(Colômbia)
Mater Misericordiae Health Services Brisbane
Limited (Austrália)
Philippine Heart Center (Filipinas)
Royal College of Physicians (Reino Unido)
St. Paul de Chartes Health Care Ministry (13
hospitals) (Filipinas)
The Royal Free London Hospital NHS
Foundation Trust (Reino Unido)
Universidad de Ciencias Aplicadas y
Ambientales (Colômbia)
Veja a lista completa de membros (em inglês)

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.
Os estudos de caso servem também para gerar
publicidade, destacando possibilidades e
motivando outros a se unirem a esse esforço. Veja
todos os estudos de caso (em inglês)

EUA | Liderança em Grupo de Trabalho de Sustentabilidade
| Serviço de Saúde Tenet, Healthier Hospitals
Initiative. Download do Estudo de Caso
Compartilhe suas experiências submetendo sua proposta de estudo de
caso! Baixe aqui o modelo padronizado

Filipinas | Levando ao
Butão Sistemas de
Saúde Verdes e
Sustentáveis

Costa Rica | Hospital se
Tornando Carbono
Neutro

Com a intenção de aprender
mais sobre práticas verdes em
hospitais, o Ministério da Saúde
de Butão visitou os membros da
Rede Global HVS nas Filipinas, o
Hospital Universitário Maria
Reyna Xavier, o Hospital
Perpetual Succor e o Centro
Cardíaco das Filipinas.

O membro fundador da Rede
Global HVS - Hospital San
Rafael de Alajuela - está
trabalhando para tornar-se o
primeiro hospital Carbono Neutro
na Costa Rica.
O hospital está planejando
instalar aproximadamente 70
painéis solares em sua estrutura
até maio de 2014.
A direção do hospital estima que
o uso desses painéis solares vá
gerar economia anual de
aproximadamente USD 50 mil,
valor que compansará o
investimento no projeto em 4 ou
5 anos.

A rodada foi organizada por
Saúde Sem Dano na Ásia em
parceria com o escritório da
Organização Mundial de Saúde
no Sudeste Asiático (WHOSEARO).
Como resultado, esses hospitais
e o Ministério da Saúde do Butão
concordaram em compartilhar as
melhores práticas e experiências
através de treinamentos para
identificar maneiras de replicar
essas experiências no Butão.

Saiba mais (em espanhol)

Leia mais (em inglês)

Membros da Rede no Brasil podem submeter seu
caso em português. baixe aqui o modelo

Argentina | Cidade de
Rosário e Saúde Sem
Dano Assinam Acordo
para Substituir
Substâncias Químicas
em Hospitais

GGHH Connect |Pronta para começar!
Ao final de maio foi lançado o piloto da GGHH
Connect, nossa nova e inovadora plataforma de
mídia social em que membros podem se conectar,
aprender e colaborar uns com os outros para ter
suporte e informar seus esforços para melhorar a
sustentabilidade e saúde ambiental em hospitais de
todo o mundo.
Um grupo inicial composto por 30 membros da
Rede Global HVS representando11 países em 5
continentes está participando do piloto.
Estaremos trabalhando junto a esse grupo ao longo
dos próximos meses para ajustar a plataforma e
desenvolver uma ferramenta realmente robusta e
produtiva.
Fique ligado para as atualizações da GGHH
Connect ao longo de 2013, enquanto continuamos
a preparar esta ferramenta para receber toda a
comunidade da Rede Global HVS até o final do
ano.

EUA | Healthier
Hospitals Initiative
Lança Relatório de
Referência
O Healthier Hospitals Initiative –
HHI (Iniciativa Hospitais Mais
Saudáveis), membro fundador da
Rede Global HVS que representa
o setor saúde dos Estados
Unidos nesse fórum Global,
lançou seu primeiro Relatório de
Referência.
Nesse relatório, 370 hospitais
membros do HHI indicam como
reduziram sua pegada ambiental,
diminuíram custos e melhoraram
a saúde do paciente através da
incorporação de iniciativas de
sustentabilidade em seus
modelos de negócios.

Um projeto de:

25 histórias de sucesso
destacadas no relatório
representam hospitais de
diversos tamanhos e localizações
geográficas dentro dos EUA.
Faça download do Relatório de
Referência (em inglês)

Saúde Sem Dano e o
Departamento de Saúde Pública
de Rosário, membro fundador da
Rede Global HVS, (abrangendo
52 centros de saúde e 5
hospitais) assinaram um acordo
para promover a substituição de
substâncias químicas perigosas
usadas em hospitais por
alternativas mais seguras.
O acordo, assinado no auditório
do Hospital Dr. Roque Sáenz
Peña (também membro fundador
da Rede Global HVS), é parte de
um projeto de Saúde Sem Dano
financiado pela Abordagem
Estratégica Internacional para o
Gerenciamento de Substâncias
Químicas (Strategic Approach to
International Chemicals
Management - SAICM) do
Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (PNUMA).
Este projeto visa desenvolver
modelos de gestão racional para
substâncias químicas no setor
saúde.
Saiba mais (em espanhol)

Apoio no Brasil:
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