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Chile | Mais de 130 Hospitais tornam-se Membros da Rede
Global HVS

O Ministério da Saúde do Chile recentemente apoiou a Agenda Global
Hospitais Verdes e Saudáveis e está trabalhando com seus hospitais
para que se tornem membros da Rede Global HVS, à medida que
continuam seus esforços para reduzir a pegada ecológica do setor saúde
do país.
Essa diretiva do Ministério é um avanço para promover e melhorar a
eficiência energética em seus serviços de saúde e implementar iniciativas
que protejam a saúde de suas comunidades.
Desde fevereiro, mais de 130 hospitais públicos e 3 sistemas de saúde do
Chile uniram-se à Rede. Veja aqui a lista completa de membros.

Austrália | Serviço de Saúde é Líder em
tornar o Setor Saúde mais Verde
Nepal | Gerenciamento Seguro de
Resíduos Amadurece em Hospitais

Bem-vindos Novos Membros!

Chile | 130 Hospitais Públicos e 3
Sistemas de Saúde
Área de Salud Pérez Zeledón (Costa Rica)
BUPA Sanitas (Espanha)
Departamento de Salud Xatlva - Ontinyent
(Espanha)
Empresa Social del Estado Salud Pesca
(Colômbia)
Hospital Universitario de Torrejón
(Espanha)

Reino Unido | NHS Lança Nova Estratégia de Desenvolvimento
Sustentável

Um dos membros fundadores da Rede Global HVS, o Serviço Nacional
de Saúde do Reino Unido (NHS) – Unidade de Desenvolvimento
Sustentável, recentemente lançou sua Estratégia de Desenvolvimento
Sustentável para a Saúde, Saúde Pública e Sistema de Assistência
Social 2014-2020.
A estratégia inclui uma visão para um sistema de saúde e assistência
sustentável, através da redução das emissões de carbono, proteção dos
recursos naturais, preparação das comunidades para eventos climáticos
extremos e promoção de um estilo de vida e ambientes saudáveis. Leia
mais (em inglês) | Faça download da estratégia (em inglês)

Hospital Universitario de Manises
(Espanha)
Veja a lista completa de membros

Novo Diretor de
Sustentabilidade da
Rede Global HVS

Atualização GGHH Connect
A cada semana que passa de
desenvolvimento e aperfeiçoamento, nos
aproximamos de lançar a GGHH Connect,

A Rede Global HVS tem o prazer
de dar boas-vindas a Susan
Wilburn à equipe como nossa
nova Diretora de

Setor Saúde e
Mudança Climática nos
EUA: Uma
Oportunidade para
uma Liderança
Transformadora

O Saúde Sem Dano EUA lançou

nossa plataforma de colaboração online.

Sustentabilidade.

Além de servir como um centro para os
membros da Rede Global HVS poderem se
encontrar, ensinar e aprender uns com os
outros, o GGHH Connect irá disponibilizar
nosso novo Checklist de Auto-avaliação e
Guias de Resíduos, Água, Energia e Edifícios.

Susan é especialista em saúde
ocupacional e ambiental. Antes
de unir-se ao Saúde Sem Dano,
ela trabalhou no Departamento
de Saúde Pública, Meio
Ambiente e Determinantes
Sociais da Saúde na sede da
Organização Mundial de Saúde
em Genebra por oito anos,
enquanto, entre outros projetos,
ela coordenou a iniciativa
“Tornando os hospitais mais
verdes”.

Criado por alguns dos principais especialistas
na área, estes documentos fornecem aos
membros informações-chave e ferramentas
para entender, implementar e medir progresso
à medida que estes trabalham para atingir os
objetivos da Agenda Global Hospitais Verdes
e Saudáveis.
No próximo mês iremos anunciar as datas de
lançamento do GGHH Connect para você
marcar no seu calendário. Estamos
entusiasmados por estar na reta final do
desenvolvimento dessas novas ferramentas e
recursos para ajudá-los a reduzir a pegada
ecológica do setor saúde e melhorar a saúde
das comunidades em todo o mundo.

Estamos entusiasmados em ter
alguém de seu calibre e
experiência unindo-se ao time
para ajudar a construir a Rede
Global Hospitais Verdes e
Saudáveis. Leia mais (em inglês)

Nepal | Gerenciamento
Seguro de Resíduos
Amadurece em
Hospitais

Submeta seu Estudo de Caso
Os estudos de caso da GGHH servem para
celebrar o trabalho desenvolvido por seus
membros e documentar seus resultados. É
uma base para gerar publicidade, já que
destaca o que é possível ser feito, e motiva os
demais a também se unirem a esse esforço.
Veja todos os estudos de caso
Membro da GGHH: Faça o download do
modelo e submeta seu estudo de caso hoje!
Faça download do modelo

Um Projeto de:

um novo informe técnico com
oportunidades para tecnologias
em energia limpa no setor
saúde, intitulado Setor Saúde e
Mudança Climática:
Oportunidade para uma
Liderança
Transformadora (Faça
download do documento em
inglês). Os hospitais membros
do Healthier Hospitals Initiative
(Rede irmã da Rede Global HVS
nos EUA) estão destacados
nesse relatório. Leia mais
(inglês)

Austrália | Serviço de
Saúde é Líder em
tornar o Setor Saúde
mais Verde

O membro da Rede Global HVS,
Serviços de Saúde Mater
Misericordiae de Brisbane,
Austrália,é líder em tornar o setor
saúde mais verde.
Resultados impressionantes da
Mater incluem a redução de mais
de 500.000 garrafas plásticas de
água, que irá reduzir os resíduos
em mais de 120 toneladas por
ano, e um esforço de
envolvimento da equipe, da qual
até o momento, 1.975 pessoas
estão se comprometendo com a

Com ajuda do Saúde Sem Dano
e do Membro Fundador da Rede
Global HVS, Fundação de
Saúde do Nepal, os membros da
Rede no Nepal estão fazendo
grandes avanços para proteger a
saúde das comunidades que
eles atendem através da adoção
de práticas e tecnologias de
gerenciamento seguro de
resíduos de serviços de saúde.
Por exemplo, o Hospital
Internacional de Norvic instalou
uma nova autoclave e deu início
a um sistema de segregação
que resultou na redução de seu
total de resíduos perigosos de
68% para 32% em apenas um
ano. O Centro Nacional do Rim
inaugurou sua instalação de
tratamento de resíduo sem
incineração. Está incluída nesta

Apoio no Brasil:

sustentabilidade e 20.834 já
mudaram seus comportamentos.
Mater é também líder na
educação e pesquisa com o
Mater Education Centre e Mater
Medical Research Institute.
Ambos possuem fortes ligações
com diversas universidades e
estão comprometidos em
promover inovação no setor
saúde. Leia mais (em inglês)
sobre os resultados.
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instalação a primeira autoclave a
vácuo para gerenciamento de
resíduos de serviços de saúde
no Nepal. Leia mais (em inglês)
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