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

Taiwan | Manejo e redução de uso de substâncias químicas, Taipei
Medical University Hospital. Download do estudo de caso em inglês
Espanha | Redução do uso de transporte privado, Departamento de
Salud Xàtiva. Download do estudo de caso em espanhol
Brasil | Redução do Desperdício de Alimentos, Hospital Albert
Einstein. Download do estudo de caso em português
Taiwan | Criando um hospital verde em múltiplos aspectos, China
Medical University Hospital. Download do estudo de caso em inglês

Prepare-se Para Ficar
Conectado!
Bem-vindos Novos Membros!

Auckland District Health Board (Nova Zelândia)
Beijing Huilongguan Hospital (China)
Byalpata Hospital (Nepal)
Chang Gung Memorial Hospital, Linkou (Taiwan)
China Building Technique Group, China Academy
of Building Research (China)
China Medical University Hospital (Taiwan)
Clínica Dávila (Chile)
Clínica La Inmaculada (Colômbia)

A Rede Global HVS está
entusiasmada em anunciar em breve a
chegada do GGHH Connect, uma
plataforma de internet poderosa que
servirá como um conector entre os
nossos mais de 400 membros ao redor
do mundo, representando o interesse
de mais de 5000 hospitais de cada
continente.

Cork University Hospital (Irlanda)
E.S.E. Hospital Departamental Universitario Santa
Sofía de Caldas (Colômbia)
Faculty of Medicine and Health Sciences of
Stellenbosch University (África do Sul)
Hinchingbrooke Health Care NHS Trust (Reino
Unido)
Hospital Ana Nery (Brasil)
Hospital da Posse (Brasil)
Hospital Interzonal de Niños "Eva Perón"
(Argentina)

Membros de todo o mundo poderão,
pela primeira vez, se conhecer, ensinar
e aprender por meio das experiências
de cada um acelerando, dessa forma,
a realização de nossas metas de
saúde ambiental e de sustentabilidade
em um ambiente sem fronteiras. Saiba
mais (em inglês)

Brasil | Anote na
Agenda: VII Seminário
Hospitais Saudáveis

O Seminário anual Hospitais
Saudáveis ocorrerá nos dias 17 e
18 de setembro de 2014, no
Hospital Sírio Libanês em São
Paulo, Brasil.
Este é um excelente evento
voltado para a educação e
motivação que busca influenciar o
setor de saúde (médicos,
enfermeiros, professores,
pesquisadores, gestores
ambientais, arquitetos,
engenheiros e representantes de
organizações ambientais) a se
mover em direção da
sustentabilidade e da segurança
dos trabalhadores.

Hospital Materno Infantil (Brasil)
Hospital Nacional de Puerto Barrios "Amistad
Japón-Guatemala" (Guatemala)
Hospital Santos Dumont (Brasil)
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto
Alegre (Brasil)
Instituto Catalán de Oncología (Espanha)

O Seminário Hospitais Saudáveis é
organizado pelo Projeto Hospitais
Saudáveis, parceiro estratégico da
Rede Global HVS no Brasil, pela
Rede Global Hospitais Saudáveis,
pela Secretaria de Saúde do

Mitchells Plain Hospital (África do Sul)

Governo do Estado de São Paulo,
pelo Hospital Sírio Libanês, pela
Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medicina e
outros parceiros chave. Saiba mais

Canadá | Projeto Piloto:
Reciclagem de Plásticos no
Setor de Saúde

New South Wales Nurses and Midwives'
Association (Austrália)
Northern Health (Austrália)
Policlínico Regional "Juan D. Perón" (Argentina)
Pronto Socorro Municipal Vila Maria Baixa (Brasil)
Pronto Socorro Municipal de Taboão da Serra
(Brasil)
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (Colômbia)
SPDM - Unidade de Atendimento ao Dependente
(Brasil)
Taipei Medical University Hospital (Taiwan)
Western Cape Department: Health (África do Sul)
Women's and Children's Hospital (Austrália)

Veja a lista completa de membros

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

A Synergie Santé Environment (SSE),
uma organização sem fins lucrativos
com sede em Montreal, Quebec,
Canadá e membro fundador da Rede
Global HVS, conduzirá um novo
projeto com duração de 18 meses
contando com 5 a 7 hospitais de sua
província para coletar e reciclar todos
os plásticos gerados por suas
atividades como, por exemplo, mantas
de SMS, tubos de ensaio, assim como
sacolas, garrafas e outros.

África | Novo Gestor de
Novos Membros e
Divulgação

A Rede Global HVS dá as boas
vindas a Luqman Yesufu
Alegebema ao nosso time como
Promotor Júnior de Saúde
Ambiental do parceiro
organizacional da HCWH’s na
África do Sul, a groundWork.

O projeto da SSE tem o objetivo de
desenvolver um programa de resíduos
plásticos (separação, coleta,
embalagem, armazenamento e
transporte dos materiais ao reciclador)
que poderá ser replicado em outras
instalações em Quebec e no Canadá
reduzindo a pegada ecológica dos
hospitais relacionada à gestão de
resíduos, principalmente plásticos.
Saiba mais (em inglês)

Em sua função, ele tem a tarefa de
liderar um esforço de divulgação
que irá engajar o setor de saúde na
África do Sul promovendo a Rede
Global HVS e, portanto,
encorajando o setor a se juntar e
participar ativamente da Rede.
Saiba mais (em inglês)
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