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Nessa edição

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

Estudos de Caso em Destaque
Brasil | Estado de São Paulo aprova lei
que proíbe instrumentos de medição
contendo mercúrio
Novo Diretor de Políticas da Rede
Global HVS
Reino Unido | Dia da Sustentabilidade
do NHS 2014
EUA | Como os Programas de
Sustentabilidade Curam os Males do
Setor Saúde

Bem-vindos Novos Membros!

Clínica de Los Andes IPS, de Boyacá
(Colômbia)
Birmingham Women's Hospital NHS
Foundation Trust (Reino Unido)
Hospital de Niños "Dr. Roberto Gilbert E."
de Guayaquil (Equador)

Nós estamos orgulhosos em compartilhar as últimas realizações de nossos
membros, que trabalham para uma maior sustentabilidade no setor saúde. Estes
estudos de caso, não apenas documentam o sucesso, mas também são um
grande recurso para os membros aprenderem uns com os outros.

Nepal | Implementação de um Sistema de Gerenciamento
Seguro de Resíduos de Serviços de Saúde, Western Regional
Hospital. Faça download do estudo de caso (em inglês)

Argentina | Manejo Integral de Pragas no Hospital, Hospital
Infantil de Santíssima Trindade de Córdoba. Faça download do
estudo de caso (em espanhol) | em inglês

Brasil | Substituição dos Dispositivos Hospitalares Contendo
Mercúrio, INTO - Instituto Nacional de Traumatologia e
Ortopedia Jamil Haddad, Rio de Janeiro. Faça download do
estudo de caso

Estados Unidos | Liderança Engajada, Bon Secours Health
System, Healthier Hospitals Initiative. Faça download do estudo
de caso (em inglês)

Hospital Provincial del Sur Este "Florencio
Díaz" (Argentina)
Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt
(Colômbia)

Submeta sua proposta de estudo de caso! Faça download modelo

Kenyatta National Hospital (Quênia)
Laboratorio Clínico de la Universidad de
Costa Rica (Costa Rica)
Veja a lista completa de membros

Atualização GGHH Connect
2014 traz muita emoção a todos nós quanto à
Rede Global HVS, já que nós lançaremos
oficialmente a GGHH Connect a todos os
nossos membros. GGHH Connect é uma
plataforma online, colaborativa, que irá
conectar os membros ao redor do mundo.

Brasil | Estado de São
Paulo aprova lei que
proíbe instrumentos de
medição contendo
mercúrio

Um dos dez objetivos da Rede
Global HVS é substituir
substâncias químicas por
alternativas mais seguras. Uma
importante ação dentro desse

Novo Diretor de
Políticas da Rede
Global HVS

O Secretariado da Rede Global
HVS tem a honra de dar as
boas-vindas a Scott Slotterback
ao nosso time, como o novo
Diretor de Políticas.
Scott passou os últimos dez

Pela primeira vez, os membros poderão
encontrar-se uns com os outros, construir
vínculos e aprender com as experiências dos
colegas para informar e dar suporte a estes
em seus respectivos projetos de
sustentabilidade.
Nós estamos trabalhando diligentemente com
nossos parceiros da Cisco Systems para
desenvolver a plataforma, usando o feedback
e sugestões de um seleto grupo de membros
que estiveram participando do piloto da
GGHH Connect ao longo do ano passado.
Fiquem ligados ao longo das próximas
semanas e meses para atualizações,
demonstrações da plataforma e anúncios das
datas oficiais de lançamento.

objetivo é a substituição de
termômetros e medidores de
pressão arterial que contenham
mercúrio, por alternativas
precisas e economicamente
viáveis. Com a aprovação dessa
nova lei em São Paulo, Brasil,
tornar-se livre de mercúrio virou
uma exigência.
Em 15 de janeiro, o Estado de
São Paulo proibiu o uso, o
armazenamento e o reparo de
instrumentos contendo mercúrio,
tais como esfigmomanômetros e
termômetros.

anos trabalhando para a Kaiser
Permanente, um dos maiores
sistemas de saúde dos EUA,
onde trabalhou com diversas
equipes para desenvolver
estratégias de sustentabilidade e
melhorar o desenho e
sustentabilidade de mais de 60
grandes edifícios de serviços de
saúde.
Estamos entusiasmados por ter
alguém de seu calibre e
expertise entrando para a equipe
para ajudar a construir a Rede
Global Hospitais Verdes e
Saudáveis. Leia mais

A Lei 15.313/2014 estabelece um
período de dois anos para
eliminar e substituir todos os
dispositivos médicos que contém
mercúrio, aplicável a todos os
tipos de hospitais, serviços de
saúde ou qualquer outro tipo de
organização, pública ou privada.
Leia mais

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
também uma base para gerar publicidade que
destaca o que é possível fazer e motivar os
demais a unir-se 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:

Reino Unido| Dia da
Sustentabilidade do
NHS 2014

Com ajuda da Rede Global HVS,
o NHS, Sistema de Saúde
Nacional do Reino Unido, está
organizando a campanha Dia da
Sustentabilidade, no dia 27 de
março.
O Dia da Sustentabilidade do
NHS tem como objetivo
aumentar a conscientização
sobre as mudanças climáticas, o
impacto que todo o setor saúde
tem sobre ela e as ações que o
setor está implementando para
reduzir sua pegada ambiental.

EUA | Como os
Programas de
Sustentabilidade
Curam os Males do
Setor Saúde

De maneira crescente, o setor
saúde vem concretizando ações
quando se trata de criar um
ambiente de trabalho saudável.
Neste editorial, Janet Brown,
Diretora de Conteúdo e
Educação do Healthier Hospitals
Initiative (HHI), fala sobre como
os membros do HHI (Rede irmã
da Rede Global HVS nos EUA)
tornam sustentabilidade e bemestar algo divertido e fácil, à
medida que claramente
comunicam expectativas e
reduzem os custos do setor
saúde. Leia mais

Apoio no Brasil:

O NHS também irá realizar uma
cerimônia de premiação nacional
para reconhecer as organizações
de saúde – incluindo os
membros da Rede Global HVS –
que demonstraram grande
esforço para implementar
práticas sustentáveis em seu
ambiente de trabalho ou
comunidade. Leia mais
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