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Estudos de Casos: Aprendendo com os membros da
Rede Global HVS (GGHH)
Estamos lançando nosso segundo 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.
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Taiwan | Economia de energia e as políticas de redução de carbono | Hospital
Nacional da Universidade Cheng Kung | download do estudo de caso
Reino Unido | Economia de Água | Barts and the London NHS Trust | download do
estudo de caso
Estados Unidos | Minimização de Resíduos: Successo na Redução de Resíduos
Biológicos (Red Bag waste) no Hospital Inova Fairfax | HHI | download do estudo
de caso

Campanha Global Saúde
Sem Mercúrio (Mercury Free

Submeta sua proposta de caso! download do modelo

Health Care) até 2020!

Bem-vindos Novos
Membros!
Hospital Municipal de Taipei
Zhongxiao Branch (Taiwan)
Dansai Crown Prince Hospital
(Tailândia)
Centro Regional de Promoção
de Saúde 5 (Tailândia)
GP Genesis Clínica de Diálise
and Centro de Diagnósticos
(Filipinas)
Instituto Nacional de Pediatria
(Mexico)
veja a lista completa de
membros (em inglês)

Submeta seu Estudo de
Caso

Estamos contratando!
Gestor para Comunidade
Global

GGHH + CISCO
Systems + Skoll
Foundation = GGHH
Connect

Estamos à procura de um profissional
dinâmico, com experiência
internacional em internet, saúde e meio
ambiente, para ajudar a conduzir o
desenvolvimento da Rede Global HVS,
implementando o engajamento e as
estratégias de participação,
principalmente através de uma nova
plataforma de mídia social. veja mais

A rede GGHH - Global Green and
Health Hospitals, Cisco Systems e a
Fundação Skoll estão trabalhando
em parceria para criar a “GGHH
Connect”, uma plataforma de
internet que combinará redes
sociais, criação de conteúdo e
comunicações em tempo real,
integrados para que os membros da
GGHH ao redor do mundo possam
compartilhar e trabalhar juntos para
alcançar suas metas de
sustentabilidade. Breve, mais
informações sobre este projeto.

Os Estudos de Caso da rede
GGHH destinan-se a valorizar
o trabalho de seus membros e
documentar os avanços que
eles alcançaram. Eles
também servem para gerar
publicidade, destacando as
passibilidades e motivando
outros a se juntar a esses
esforços. Veja todos os
Estudos de Caso (em inglês).

Brasil: Membros
Fundadores na Mídia
A Rede Global HVS (GGHH) está
recebendo crescente atenção da mídia

Uma dos dez objetivos da rede
GGHH é a substituição de
substâncias químicas por
alternativas mais seguras. Uma
prioridade entre as ações desse
objetivo é a substituição de
termômetros e
esfigmomanômetros com mercúrio
por alternativas precisas e
economicamente viáveis. Tornarse livre de mercúrio acaba de
ficar, mais urgente e também mais
fácil. Em 19 de janeiro, em
Genebra, como parte do texto final
do tratado global sobre mercúrio,
os governos de todo o mundo
concordaram em acabar com a
fabricação, importação e
exportação de dispositivos clínicos
a base de mercúrio – efetivamente
eliminando-os até 2020. Leia mais
(em inglês ou em português)

no Brasil, com cobertura das principais
redes de TV, jornais e revistas
destacando o incrível trabalho que está
sendo realizado pelos membros

Membros da rede GGHH: faça
o download do modelo e
submeta seu caso!
Download do modelo: em
inglês e breve em português

fundadores da rede na promoção das
práticas sustentáveis no setor saúde
Brasileiro. Leia mais (em português)
Jornal O Valor Econômico | Hospitais
tentam ser sustentáveis e reduzir custos.
mais

Ferramentas e Recursos
Disponíveis

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

Realização:

Campanha Global
Saúde Sem Mercúrio
(Mercury Free Health
Care) até 2020!

TV Globo | Projeto Transforma
Hospitais Brasileiros em Ambientes Mais
Sustentáveis. mais
Jornal O Globo |
Hospitais Saudáveis. mais
Jornal O Estado de São Paulo |
Hospitais Criam Rede Por Práticas
‘Verdes’. mais
Leia outras coberturas sobre a rede
GGHH no mundo (em inglês)

Apoio no Brasil:

Global Green and Health Network |
Projeto Hospitais Saudáveis |

follow on Twitter |
Siga-nos no Twiter |

like us on Facebook
curtir no Facebook
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