Boletim do Projeto Hospitais Saudáveis (PHS) – Maio 2016
Caros membros e amigos do Projeto Hospitais Saudáveis, este boletim traz informações e
novidades sobre as nossas atividades para o ano de 2016!
O PHS possui mais de 130 membros, dentre eles prestadores de serviços de assistência à saúde
ambulatorial, gestores de sistemas de saúde, prestadores de serviço auxiliares à diagnose e
terapia, de serviços de assistência à saúde hospitalar, de assistência à saúde de urgência, além
de membros que têm como objetivo o ensino com prestação de assistência à saúde, como as
universidades federais e estaduais. Por conta dessa diversidade de escopos de atuação dos
seus membros, o alcance do PHS é imenso: são mais de 1000 organizações a serem
estimuladas a uma atuação mais ativa nas questões de sustentabilidade ambiental do setor
saúde.

Participe você também das iniciativas do PHS!
Curta nossas páginas nas redes sociais para manter-se informado(a) sobre as nossas
novidades!
Acesse nossa página do Facebook
Acesse nossa página no Instagram
Acesse nossa página no Twitter

Workshop Saúde e Mudança do Clima e Lançamento da edição 2016 do Guia para Inventário
de Emissões de Gases de Efeito Estufa em Organizações de Saúde
O Projeto Hospitais Saudáveis e organizações parceiras promoveram, no dia 28 de abril de
2016, mais um evento da campanha "Desafio 2020 - A Saúde pelo Clima” que visa mobilizar o
setor saúde para redução dos impactos da mudança do clima.
Coordenado pelo Projeto Hospitais Saudáveis (PHS) e organizado pela Associação Paulista para
o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), o evento “Saúde e Mudança do Clima” – que marcou
o lançamento da edição 2016 do Guia para Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa
em Organizações de Saúde – contou com a participação de especialistas em mudança do clima
e em sustentabilidade no setor saúde e foi mais um momento inspirador e esclarecedor. O PHS
acredita que a temática da Mudança do Clima tem se tornado cada vez mais importante para o
setor saúde em todo o mundo e este é o momento ideal para as organizações do setor saúde
demonstrarem interesse em combater a Mudança do Clima, com ações de curto, médio e
longo prazo (Veja mais!).

Adesão do PHS ao Observatório do Clima
Em abril de 2016, o PHS concluiu o processo de adesão ao Observatório do Clima, uma rede de
organizações da sociedade civil brasileira que tem como objetivo discutir a mudança do clima
no contexto brasileiro. Ao unir-se a instituição tão importante, o PHS espera contribuir para
aprimorar as ações de gestão e monitoramento de emissões de gases de efeito estufa nas
organizações do setor saúde, promovendo atividades como o Workshop “Saúde e Mudança do
Clima” e o do Guia para Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa em Organizações de
Saúde (Saiba mais sobre o Observatório do Clima!).

Newsletter da Rede Global Hospitais Verdes e Saudáveis (Rede Global HVS)
Estão disponíveis na seção Biblioteca do nosso site as edições de janeiro e de abril de 2016 da
Newsletter da Rede Global HVS (na Seção “Newsletter Rede Hospitais Verdes e Saudáveis”).
Estes materiais são distribuídos aos membros e parceiros da Rede Global Hospitais Verdes e
Saudáveis ao redor do mundo. Dentre as informações que ressaltamos na versão de
janeiro/2016, está o lançamento do Relatório Anual 2015, documento que demonstra as ações
da Rede HVS em mais um ano de parceria com diversas instituições de saúde. Já na versão de
abril/2016, chamamos atenção para o lançamento do novo sistema de medição de redução de
resíduos, que auxiliará as organizações parceiras a alcançarem seus objetivos na temática de
resíduos e a atenderem os princípios de: reduzir, reutilizar e reciclar (Veja mais, em inglês!).

Seminário Hospitais Saudáveis
Já temos definidas as datas do Seminário Hospitais Saudáveis 2016! Reserve sua agenda nos
dias 14 e 15 de setembro de 2016 e participe de mais uma edição do nosso evento anual.
As informações da 8ª edição do nosso Seminário Hospitais Saudáveis de 2015 estão disponíveis
na nossa página na internet. Nela, é possível acessar as apresentações dos palestrantes, rever
a programação, coletar informações importantes das mesas e ver as fotos do evento, que
ocorreu em setembro de 2015 e contou com a participação de cerca de 700 pessoas (Veja
mais!).

Novos Membros do PHS!
O PHS agora conta com 106 hospitais, 7 sistemas de saúde e 24 unidades de saúde com
diversos tipos de atuação. Agradecemos as instituições que se tornaram membros mais
recentemente. São elas:


Hospital Vera Cruz, Hospital Unimed de Araçatuba, Fundação do ABC, Hospital
Regional de Araranguá, Hospital Florianópolis, Hospital São Rafael, Hemorio, Hospital
Adventista de Manaus, Beneficência Portuguesa, Hospital Federal Cardoso Fontes,
Hospital Santa Catarina e Hospital Bandeirantes.

Agradecemos o apoio constante de todas as organizações que são parte de nossa importante
rede de disseminação de conhecimento no setor saúde (Veja mais informações sobre os
nossos membros!)
Esperamos que este Boletim seja do seu interesse e nos colocamos à disposição para
sugestões e comentários que nos permitam melhorar continuamente nossa atuação.
Saudações cordiais,
Coordenação Projeto Hospitais Saudáveis

Projeto Hospitais Saudáveis se desculpa caso esta mensagem não seja do seu interesse ou se você a tiver
recebido mais de uma vez.
Caso não consiga visualizar corretamente esta mensagem baixe a versão online em
http://www.hospitaissaudaveis.org/arquivos/Boletim_Projeto_Hospitai_Saudáveis_Maio 2016.pdf

