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Estudos de Caso: Aprendendo com os membros da Rede
Global HVS (GGHH)
Estimulantes estudos de caso dos membros da Rede Global HVS continuam a
ser produzidos. Estes relatórios documentam os impressionantes resultados
de hospitais e sistemas de saúde em todo o mundo que trabalham para
reduzir sua pegada ambiental. Confira os últimos estudos de caso e histórias
de sucesso.

Reino Unido | Barts and the London NHS Trust, Melhorando a
experiência do paciente e a eficiência energética. Download do
Estudo de Caso (em inglês)
Argentina | Jardinagem da Comunidade do Hospital Italiano de
San Justo Buenos Aires. Download do Estudo de Caso (em
espanhol)

Bem-vindos novos membros!
Hospital Engativa II Nivel E.S.E
(Colômbia)
Hospital Meissen E.S.E. II Nivel
(Colômbia)
Hospital Santa Clara (Colômbia)

Costa Rica | Semana Verde no Hospital Infantil San José.
Download do estudo de caso (em espanhol)

Submeta sua proposta de estudo de caso! download modelo

Hospital de Usme I Nivel E.S.E.
(Colômbia)
Hospital el Tunal III Nivel E.S.E.
(Colômbia)
Hospital Rafael Uribe Uribe
(Colômbia)
Hospital San Blas II Nivel E.S.E.
(Colômbia)

Coreia do Sul |
Lançamento da
Sociedade de Hospitais
Verdes

Hospital del Sur E.S.E. (Colômbia)
Hospital Nazareth E.S.E. I Nivel
(Colômbia)
Hospital Occidente de Kennedy III
Nivel E.S.E (Colômbia)
Hospital Municipal de Xonacatlán
"Vicente Guerrero" Bicentenario
(México)
Hospital León Becerra (Equador)
Hospital Centro Oriente E.S.E. II
Nivel (Colômbia)
TEM Foundation at Lund
University (Suécia)
Colegio de Cirujanos Dentistas de
Costa Rica (Costa Rica)
Korea Network of Health
Promoting Hospitals & Health Services
(Coreia)
Veja a lista completa de membros
(em inglês)

Representantes de dez hospitais
se uniram, em junho, em um grupo
de especialistas para lançar uma
iniciativa nacional para reduzir a
pegada ambiental do setor saúde
na Coreia do Sul. A Sociedade de
Hospitais Verdes da Coreia irá
servir como uma representação
nacional para a Rede Global
Hospitais Verdes e Saudáveis.
“Nosso sistema de saúde deve ser
um modelo a ser seguido e liderar
áreas como energia, substâncias
químicas e edifícios verdes, disse
Dr. Dong Chun Shin, diretor
administrativo da Yonsei University
Health System”. Leia mais

Intercâmbio da Rede
Global HVS
Academia Chinesa de
Pesquisa em Edifícios visita
Hospital dos EUA
Com auxílio da Rede Global HVS,
uma delegação da Academia
Chinesa de Pesquisa em Edifícios,
recentemente visitou a Partners
Healthcare em Boston, membro do
Healthier Hospitals Initiative –
membro Fundador da Rede Global
HVS e rede parceira nos EUA.
Com a missão de desenvolver
diretrizes para hospitais novos e já
existentes na China em relação à
conservação de energia, qualidade
do ar interior, materiais verdes e
operações de edifícios, diversos
membros da organização foram

encontrar a equipe da Partners,
visitar suas instalações e aprender
sobre os passos em direção a uma
maior sustentabilidade.
Ao final de maio nós lançamos o
piloto da GGHH Connect, nossa
nova e inovadora plataforma de
mídia social que tem suporte da
Skoll Foundation e da Cisco
Systems. Através do GGHH
Connect, os membros poderão se
conectar, aprender e colaborar uns
com os outros para dar suporte e
informar seus esforços para
melhorar a sustentabilidade e saúde
ambiental.
Um grupo selecionado de 30
membros da Rede Global HVS
representando 11 países em 5
continentes está participando do
piloto. .
Fique ligado para as atualizações no
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.

Um projeto de:

HCWH & Hospital dos
EUA são nomeados
Campeões da Mudança
pela Casa Branca
O president do HCWH, Gary
Cohen, e Jeffrey E. Thompson MD,
diretor-executivo e presidente do
conselho do Sistema de Saúde
Gundersen – membro do Healthier
Hospitals Initiative, que representa
a Rede Global HVS nos EUA –
foram reconhecidos em Julho pela
Casa Branca como Campeões da
Mudança por abordar os impactos
da mudança climática à saúde. O
setor saúde ocupa uma posição
única em todas as sociedades e
pode lidar com sua contribuição ao
problema e tornar-se também um
forte defensor público para um
clima saudável. Leia mais

Próximos Eventos
30 de Agosto, Austrália |
Políticas para Tornar Verde o
Setor Saúde - Organizado pelo
membro fundador da Rede Global
HVS, Australian Hospitals and
Healthcare Association (AHHA),
este evento irá oferecer estratégias
para implementar mudanças e
maior sustentabilidade no setor
saúde a partir de experiências
reais de especialistas nacionais e
internacionais.
Clique aqui para inscrever-se
Acesse o programa completo
3 - 4 de setembro, São Paulo,
Brasil | VI Seminário Hospitais
Saudáveis - Organizado pelo
membro fundador da Rede Global
HVS, Projeto Hospitais Saudáveis,
o seminário irá mobilizar o setor
saúde a reduzir sua pegada
ambiental. Inscrição gratuita.

Apoio no Brasil:
Gary Cohen é Co-Fundador e
Presidente do Saúde Sem Dano.

Jeff Thompson, MD, é Diretor
Excutivo do Sistema de Saúde
Gundersen

Para mais informações, acesse o
site do Projeto Hospitais
Saudáveis
17-19 de Setembro- CleanMed
Europa - Organizada pelo HCWH
e pelo Center for Sustainable
Healthcare, a CleanMed desse ano
será realizada em Oxford e irá
focar em “Caminhos Sustentáveis
para o Setor Saúde” mais
15 de Outubro – Conferência
Regional da Rede Global HVS na
Ásia: Manila, Filipinas. Para mais
informações, entre em contato com
Iñigo Alejandro de Paula

Global Green and Health Network
Projeto Hospitais Saudáveis
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