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Boas vindas aos novos
membros
Alabang Medical Clinic,
Filipinas
Centro de Medicina y
Cirugía Ambulatoria, Estados
Unidos
Centro de Salud Familiar
Las Américas, Chile
(Participante - Desafio 2020)
Corporación Hospitalaria
Juan Ciudad – Mederi,
Colômbia
Durban University of
Technology, África do Sul
Fraser Health, Canadá
(Participante - Desafio 2020)
Gerencia de Atención
Integrada de Hellín, Espanha
Hospital Civil de
Guadalajara, México
(Participante - Desafio 2020)
Hospital Peñaflor, Chile
Hospital Provincial
Talagante, Chile
Instituto Argentino de
Diagnóstico y Tratamiento
S.A. (IADT), Argentina
Kuwait Medical Association,
Kuwait
Nueva Clínica Sagrado
Corazón S.A.S., Colômbia
Prince of Wales Private
Hospital, Austrália
Providence Health Care,
Canadá (Participante - Desafio
2020)

Relatório Anual da Rede Global Hospitais Verdes e Saudáveis (HVS):
Alcançando nossos patamares
A Rede Global Hospitais Verdes e Saudáveis tem orgulho em anunciar
o lançamento mundial de seu Relatório Anual de 2015.
Alcançando novos patamares em relação a adesão de novos
membros e estreando uma série de novas ferramentas e recursos
para educar e ajudar os nossos membros no trabalho em suas
instalações ao redor do mundo, passando pelo lançamento da nossa
nova iniciativa – Desafio 2020: A Saúde pelo Clima, mobilizando o
setor saúde para liderar o caminho para um futuro saudável para o
planeta, 2015 foi nosso ano mais emocionante... e nós estamos
apenas começando!
Nossos membros estão na vanguarda da sustentabilidade no setor
saúde, criando soluções inovadoras e de alto impacto positivo para
reduzir a pegada ambiental das instalações do setor saúde em todos
os continentes. Continuam a elevar o nível neste campo e nós não
poderíamos estar mais orgulhosos de suas realizações e de trabalhar
ao lado deles.
Saiba tudo sobre este ano que passou, de sucesso e crescimento,
bem como nossos planos para o próximo ano, em nosso Relatório
Anual de 2015. Obrigado por seu apoio e colaboração à medida que
trabalhamos juntos para transformar o setor saúde.


Download do Relatório Anual 2015 da Rede Global Hospitais
Verdes e Saudáveis

Rede HVS lança sistema de monitoramento e gestão
sustentável de resíduos para o setor saúde
É um prazer anunciar o lançamento do
nosso novo sistema de medição de
redução de resíduos (em Inglês), como
parte de seu centro de dados online
para os membros, disponível no HVS
Connect.
A auto avaliação de gestão de resíduos
hospitalares faz parte do primeiro
esforço internacional para tomar
medidas mensuráveis coletivas para reduzir o impacto ambiental do
setor saúde.
Esta nova ferramenta vai ajudar os membros da Rede HVS a
alcançarem seus objetivos na temática de resíduos e a atenderem os
princípios de: reduzir, reutilizar e reciclar. Leia mais
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Boas vindas aos novos
membros
Provincial Health Services
Authority, Canadá (Participante
- Desafio 2020)
Red de Salud del Suroriente E.S.E., Colômbia
Southern Western Substructure, África do Sul
Vancouver Coastal Health,
Canadá (Participante - Desafio
2020)

Veja a lista completa de
membros da Rede Global
Hospitais Verdes e Saudáveis!
Em abril de 2016, A Rede HVS
tem mais de 600 membros em
35 países em todo o mundo, que
representam o interesse de mais
de 20.700 hospitais e centros de
saúde.

Estudos de Caso de
destaque
Brasil | Disposição de resíduos
eletrônicos, Albert Einstein
Hospital. Faça o download.
Taiwan | Aumento na eficiência
de energia por métodos de
gestão, E-DA Hospital. Faça o
download.
Espanha | Medidas para reduzir
a produção de Resíduos
Hospitalares Perigosos,
Departamento de Saúde de
Xàtiva – Ontinyent. Faça o
download.

África do Sul | Reunião anual de planejamento da
comunidade - Rede HVS
A reunião de planejamento da
comunidade da Rede HVS na África
do Sul 2016 aconteceu entre os dias
19 a 21 de janeiro de 2016, na cidade
de Kwazulu-Natal.
O evento reuniu os membros da Rede HVS de todo o país para que
houvesse o engajamento e a colaboração entre eles, para celebrar as
conquistas de 2015 e aprender sobre as próximas ações da Rede HVS
e sobre seus programas para 2016. Leia mais.

Rede HVS Ásia - Conferência a ser realizada na
Indonésia, em agosto 2016
A Conferência Regional Ásia da Rede
HVS, que se realizará entre os dias 3
e 6 de agosto de 2016, em
Yogyakarta,
Indonésia,
será
organizada pela National Network of
Health Promoting Hospitals and
Health Services of Indonesia,
membro da Rede HVS (HPHIndonésia). Saiba mais.

Saiba mais sobre a Rede Global Hospitais Verdes e Saudáveis
nas redes sociais e no website oficial:

Ver a lista completa de estudos
de caso.
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