Newsletter | Dezembro 2013
www.greenhospitals.net

Ver versão online em inglês desta Newsletter

Nessa edição

Estudos de Caso: Aprendendo com os membros da Rede
Global HVS (GGHH)

Novos Estudos de Caso | Resíduos,
Água, Alimentos e Compras
Um segundo ano de sucesso:
Mergulhando fundo!
Argentina | Membro da Rede Global
HVS pronto para substituir substâncias
químicas perigosas
Conferências da Rede Global HVS |
Ásia e América Latina
Brasil | O sucesso do Seminário
Hospitais Saudáveis
EUA | Buscando histórias daqueles
que realizam nosso trabalho
Saúde Sem Dano – Em Rede
GGHH Connect | Se preparando para
2014
Nova Ferramenta | Ground Miles feito
pela BUPA

Estamos contratando!
Coordenador de Sustentabilidade para Rede
Global Hospitais Verdes e Saudáveis. Saiba
mais (em inglês)

Bem-vindos novos
membros!
British United Provident Association
(BUPA) (Global)
Clínica Juan N. Corpas (Colômbia)
Escuela Colombiana de Carreras
Industriales "ECCI" (Colômbia)
Facultad de Enfermería de la
Universidad Cooperativa de Colombia,
Sede Santa Marta (Colômbia)
Hepburn Health Service (Austrália)
Hospital ESE San Cristóbal
(Colômbia)
Hospital Regional de Alta
Especialidad 'Ciudad Salud' (México)

Argentina | Boas Práticas no Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde, Hospital Dr. Roque Sáenz Peña de Rosário.
Baixe aqui o estudo de caso em Espanhol | em Inglês
Reino Unido | Reduzindo a Pegada de Carbono na Disposição
Final de Resíduos Médicos, Newcastle upon Tyne Hospitals
NHS Foundation Trust. Baixe aqui o estudo de caso em Inglês
Filipinas | Engenheiros do Hospital Descartam Água mais
Limpa. Heart Center Filipinas. Baixe aqui o estudo de caso em
inglês
Estados Unidos| Bebida Saudável. Vanguard Health Chicago,
Healthier Hospitals Initiative. Baixe aqui o estudo de caso em
Inglês
Brasil | Redução de Embalagens de Fio de Sutura, Hospital
Israelita Albert Einstein. Baixe aqui o estudo de caso em
Português
Estados Unidos | Ferramenta de Avaliação Ambiental de
Produtos Eletrônicos (EPEAT) – Compra de Computadores
Ambientalmente Responsável, Kaiser Permanente, Healthier
Hospitals Initiative. Baixe aqui o estudo de caso em inglês

Submeta sua proposta de estudo de caso! Faça download modelo

Um Segundo Ano de
Sucesso: Mergulhando
Fundo!
A Rede Global HVS continuou
ganhando importância em 2013,
apoiando seus membros,
enquanto se expandia para novos
países e regiões do mundo. Estas
conquistas estão associadas ao
sucesso dos membros em seu
trabalho com os objetivos da
Agenda Global.
Em 2014 nós iremos focar em
fortalecer as ferramentas,
recursos e suporte que a Rede

Argentina | Membro da
Rede Global pronto para
Substituir Substâncias
Químicas Perigosas
Membro fundador da Rede Global
HVS, o Hospital Rivadavia, uma
instituição pública de referência
em Buenos Aires, assinou um
acordo para promover a
substituição de substâncias
químicas perigosas usadas em
hospitais por alternativas mais
seguras.
Esse acordo, que faz parte do
SAICM, um projeto de Saúde

Hospital San Carlos (Costa Rica)
Hospital San José de Mariquita
E.S.E. (Colômbia)
Hospital Zonal General de Agudos
"Dr. Enrique F. Erill" (Argentina)
Kooweerup Regional Health Service
(Austrália)
Lentegeur Psychiatric Hospital
(África do Sul)
Observatorio Ambiental y de
Responsabilidad Social en el Ámbito
Sanitario (Espanha)
Philippine Heart Center (Filipinas)
Riders for Health (Reino Unido)
South West London and St.
George's Mental Health NHS Trust
(Reino Unido)
St. Paul de Chartres Health Care
Ministry (Filipinas)
University Hospitals Coventry and
Warwickshire NHS Trust (Reino Unido)

Veja a lista completa de membros

Novidades GGHH Connect
A chegada de Novembro marcou o
sexto mês do piloto da nossa nova
plataforma social online, GGHH
Connect. Essa ferramenta oferece
espaço onde membros de todo o
mundo podem colaborar, compartilhar
experiências e ensinar e aprender uns
com os outros.

Global oferece aos seus
membros. Nós iremos também
lançar nossa plataforma online de
colaboração social, GGHH
Connect, tornando-a disponível a
todos os membros.

Sem Dano junto com o PNUMA,
tem como objetivo demonstrar
que é possível a substituição de
substâncias químicas comumente
usadas em hospitais. Saiba
mais (em espanhol)

Conferências da Rede
Global HVS| Ásia e
América Latina
No mês passado, membros da
Rede Global HVS na Ásia e na
América Latina participaram dos
encontros regionais da Rede
Global, realizados em Manila,
Filipinas e em Buenos Aires,
Argentina.

Brasil | O sucesso do
Seminário Hospitais
Saudáveis

Durante as conferências, os
membros da Rede apresentaram
o progresso obtido na
implementação dos objetivos da
Agenda Global. Leia mais sobre a
conferência na Ásia (em inglês) |
Leia mais sobre a conferência na
América Latina (em espanhol)

O membro fundador da Rede
Global HVS, Projeto Hospitais
Saudáveis, em parceria com
diversas instituições de saúde,
ensino e pesquisa, organizou a
sexta edição do Seminário
Hospitais Saudáveis. O seminário
ocorreu nos dias 3 e 4 de
setembro de 2013, no Hospital
Sírio-Libanês, São Paulo, Brasil.
O evento recebeu mais de 600
participantes por dia.

Conferência na Ásia

O SHS 2013 teve como tema
central “Cooperação entre
organizações de saúde: unindo
forças pela sustentabilidade” e
teve em sua programação o
Prêmio Amigo do Meio Ambiente,
a Seção de Pôsteres e 34
palestrantes nacionais e 4
internacionais que discutiram
temas como as últimas novidades
no gerenciamento de resíduos,
controle de substâncias químicas
perigosas, redução do consumo
de água e energia, compras
sustentáveis, entre outros temas
relacionados à Agenda Global
Hospitais Verdes e Saudáveis.
Reserve a data para o próximo
Seminário Hospitais Saudáveis –
1 de setembro de 2014!
Leia mais

Foi um semestre proveitoso e instrutivo.
Nós estamos agora implementando
muitas melhorias propostas pelos
membros e evoluindo o GHHH Connect
à medida que esperamos ansiosamente
para receber todos os membros no
GGHH Connect em 2014, de modo a
colaborar para reduzir a pegada
ambiental do setor saúde.

Conferência na América Latina

Saúde Sem Dano – Em
Rede

O jornal La Nación, um dos
maiores, mais conservadores e
prestigiosos da Argentina,
publicou um editorial sobre a
Rede Global HVS.

Um Projeto de:

Esta é uma das três partes da
matéria sobre a Rede Global
publicada no La Nación durante
um período de algumas semanas.
Leia mais (em inglês).

EUA | Buscando
histórias daqueles que
realizam nosso trabalho
A organização-irmã da Rede
Global Hospitais Verdes e
Saudáveis nos EUA, a Healthier
Hospitals Initiative (HHI), está
comprometida em medir o
progresso do setor saúde, mas o
impacto também deve ser medido
através de histórias daqueles que
desenvolvem o trabalho.

Apoio no Brasil:
New Tool | Ground Miles
by BUPA
Um dos nossos membros mais
novos, BUPA (Global), uma
organização internacional do setor
saúde, gostaria de convidá-lo a
juntar-se ao Desafio Ground Miles.
Usando o aplicativo Ground Miles,
você pode acompanhar o quanto
você anda por dia e estabelecer
metas para o futuro.

A HHI produziu e publicou uma
série de vídeos que reproduzem o
impacto que os membros do HHI
têm ao conduzir suas
comunidades a um futuro mais
saudável Assista os vídeos

Essa é uma iniciativa empolgante e
inovadora para melhorar a saúde
pessoal, ao mesmo tempo em que
chama atenção para um problema
de saúde global.Para conhecer mais
e envolver-se no Desafio Ground
Miles, acesse:
www.bupa.com/groundmiles.
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