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Green and Healthy Hospital Network (www.greenhospital.net)

Sebuah RUMAH SAKIT YANG HIJAU DAN SEHAT adalah rumah sakit
yang secara terus menerus mempromosikan kesehatan masyarakat
untuk mengurangi dampak lingkungan dan secara menyeluruh
menghilangkan kontribusinya pada munculnya penyakit.

Sebuah RUMAH SAKIT YANG HIJAU DAN SEHAT mengenali
hubungan antara kesehatan manusia dan lingkungannya, serta
menunjukkan pemahaman melalui pengelolaan, strategi, dan
tindakan-tindakannya.

GREEN AND HEALTHY HOSPITAL



Rumah sakit ini menghubungkan kebutuhan lokal
dengan tindakan dan praktek yang berkaitan dengan
kelestarian lingkungan yang utamanya melakukan
pencegahan dengan secara aktif menjaga kesehatan
lingkungan komunitas, persamaan hak kesehatan dan
ekonomi yang ramah lingkungan.













GREEN AND HEALTHY 
HOSPITAL

Rumah Sakit yang :

§ kinerja bangunannya (sarana dan prasarana)
sehat bagi penggunanya baik internal
maupun eksternal, kesehatan komunitas dan
menjaga kesehatan lingkungan.



HEALTHY HOSPITAL

§ Is a hospital performance

§ Human health + environmentà economic value

§ Healthy planà HUMAN HEALTH

Why healthy?

• Perubahan perilaku à Perubahan iklim à Perubahan
ekosistemà predisposisi penyakit





LEADERSHIP
Memprioritaskan Kesehatan Lingkungan



LEADERSHIP
1. Mengembangkan dan berikan komitmen pada kebijakan rumah

sakit yang hijau dan sehat di seluruh sistemnya.

2. Membentuk komite yang terdiri atas perwakilan dari berbagai
departmen dan profesi didalam organisasi untuk membantu
mengarahkan dan mengimplementasikan tindakan-tindakan.

3. Mendedikasikan sumber daya manusia di level eksekutif/direktorat
dan fasilitas untuk membahas hal yang berkaitan dengan isu
kesehatan lingkungan di tingkat organisasi atau sistem.

4. Berinvestasi pada riset untuk menghapus gap/sekat dengan
penemuan di masa yang akan datang.

5. Memastikan bahwa rencana strategis dan operatif beserta
pendanaannya menunjukkan komitmen menuju rumah sakit yang
hijau dan sehat.



6. Memberikan kesempatan pendidikan bagi staf dan komunitas
mengenai faktor-faktor yang berkontribusi pada munculnya
penyakit, juga hubungan antara kesehatan lingkungan masyarakat
dan pencegahan penyakit.

7. Bersama dengan komunitas lokal, mengadakan dialog, debat, dan
prakarsa mengenai pencegahan penyakit dan kesehatan masyarakat

8. Berkolaborasi dengan pemangku kepentingan yang lain untuk
memetakan risiko-risiko kesehatan lingkungan dan selenggarakan
pemeriksaan penyakit yang berkaitan atau berpotensi memiliki
keterkaitan dengan faktor-faktor lingkungan.

9. Membangun dan berpartisipasi dengan jaringan rumah sakit
setempat dan/atau kelompok layanan kesehatan yang berkomitmen
pada advokasi kebijakan kesehatan lingkungan.



9. Mendukung pencegahan penyakit dan kesehatan masyarakat
sebagai komponen utama dari strategi-strategi kesehatan di masa
yang akan datang.

10. Mendorong agen-agen multilateral dan bilateral untuk mendanai
pembangunan rumah sakit atau pengoperasian sektor kesehatan
yang berkolaborasi dengan sektor publik atau swasta terkait, untuk
memastikan bahwa pendanaan tersebut mendukung perkembangan
dan juga pengoperasian fasilitas kesehatan yang melestarikan
lingkungan dan juga menjaga kesehatan lingkungan komunitas.

11. Mendidik badan akreditasi mengenai titik temu antara kelestarian
lingkungan, kesehatan manusia, dan standar layanan kesehatan.
Indentifikasikan metode dimana praktek-praktek pelestarian
lingkungan dapat digabungkan dengan standar akreditasi.



BUILDINGS
Mendukung Desain dan Konstruksi
Rumah Sakit yang Hijau dan Sehat



PRINSIP DAN ISU KONTEMPORER RS
DESIGN AND CONSTRUCTION à BUSINESS PLAN

Harmonious
Coherence





Green Building

Green Construction

1. bijak guna LAHAN
2. hemat AIR
3. hemat ENERGI
4. hemat BAHAN

kurangi LIMBAH
5. Jaga kualitas	

UDARA DALAM	
RUANGAN



GREEN DESIGN
1. Mengacu pada pedoman yang dibuat secara nasional

atau regional oleh organisasi-organisasi bangunan
hijau.

2. Menganjurkan pedoman kebijakan dan pendanaan
umum yang mendukung bangunan hijau dan sehat.

3. Perencanaan Rumah Sakit yang Memberi Harapan
Sehat

4. Merubah IMAGE rumah sakit à rumah sehat à
hotel/resort

5. Perencanaan Rumah Sakit yang “HIJAU”



PASIVE DESIGN

1. Pasive Design à desain berorientasi langsung ke
alam, ventilasi alami à memposisikan bangunan
sesuai jalur matahari, angin, maupun penananam
pohon/taman

2. Perbaikan kualitas udara di dalam ruangan (melalui
ventilasi dan sistem mekanisme yang alami),
pengaturan cahaya dan suara yang mengurangi stres
dan menunjang kesehatan dan produktifitas



§ Perletakan dan orientasi dari massa bangunan pun sangat
mempengaruhi penghematan energi dan kenyamanan thermal.

§ Untuk mengurangi panas matahari di Indonesia, bangunan
diorientasikan membujur timur barat, bagian transparan atau
bukaan diarahkan menghadap selatan dan utara sehingga lebih
menghemat energi pendinginan.

§ Pada kondisi tertentu kadang tidak dimungkinkan untuk
meletakan massa bangunan pada kondisi ideal à dengan
penggunaan sunshading serta penggunaan material yang tepat
(transparan atau bukaan seperti kaca dan jendela pada bagian
yang tidak terpanaskan dan pasangan masif pada bagian yang
terpanaskan).







GREEN BUILDING
AND CONSTRUCTIONS

1. Merancang dengan menggunakan konteks lokal dan
sosial untuk memiliki integrasi yang lebih baik antara
bangunan, masyarakat dan lingkungan

2. Perencanaan Furnitur lansekap yang baik : lampu yang
ada tidak menyilaukan

3. Penataan signage (penanda) yang tertata teratur dan
memudahkan wayfinding.

4. Penggunaan warna dan cahaya yang cerah
5. Meningkatkan penataan eksterior dan interior yang

menekankan pada fungsi



RENCANAKAN RUMAH SAKIT
YANG HIJAU

1. Ruang terbuka hijau selayaknya menjadi salah satu
pertimbangan utama dalam perletakan massa-massa
bangunan rumah sakit

2. Untuk bangunan berlantai banyak, ruang terbuka setidaknya
memiliki jarak

a. 10m antar bangunan untuk dinding dengan dinding,
b. 15m untuk jendela dengan dinding
c. 20m untuk jendela dengan jendela

3. Adanya pohon-pohon peneduh, memberikan suasana hijau
yang nyaman dan membuat suasana penyembuhan lebih baik





ZONASI RUANGAN
1. ZONA BERDASARKAN PELAYANAN

a. Zona 1 (Luar) atau publik : lobby, ruang tunggu, poli
b. Zona 2 atau semi publik : laboratorium, radiologi,

rehabilitasi
c. Zona 3 (inti) atau privasi : ruang OK, Kamar bersalin, ICU
d. Zona 4 (services) atau penunjang : gizi, laundry, IPSRS

2. ZONA BERDASARKAN TINGKAT RISIKO PENULARAN PENYAKIT
a. Zona dengan risiko rendah : ruang admin, FO, kantor,

pendidikan
b. Zona dengan risiko sedang : ranap, rajal
c. Zona dengan risiko tinggi : isolasi, ICU, lab
d. Zona dengan risiko sangat tinggi : ruang OK, kamar

bersalin





ISU SEPUTAR KESEHATAN DALAM
RUANG?

Beberapa yang	penting adalah ;

1. Ventilasi : pergerakan udara
2. Environmental Tobacco Smoke
3. Pengaruh dari penggunaan materials
4. Polutan biologi di bangunan
5. Suhu di bangunan
6. Sistem penerangan
7. Akses penglihatan ke luar
8. Akustik bangunan



VENTILASI UDARA

Pentingnya sistem ventilasi agar :

1. Udara ruang berpenghuni terganti sehingga tidak
stagnan, bau dan terjadi akumulasi kontaminan

2. Tidak memicu munculnya bangunan sakit dan
penyakit lainnya yang berkaitan dengan bangunan



ZAT KARBONDIOKSIDA (CO2)

§ Potensi terjadi di ruangan yang berpenghuni tinggi

§ Peningkatan kadar CO2 yang terlalu tinggi
mengindikasikan ventilasi tidak berfungsi dengan
baik

§ ASHRAE merekomendasikan konsentrasi CO2 harus
tidak lebih dari 1000 ppm di ruangan yang dihuni



INDOOR HEALTH AND COMFORT

Kesehatan dan Kenyamanan Dalam Ruang

• 80-90% manusia berada di dalam ruang/bangunan
• Udara yang kita hirup di dalam semua jenis bangunan
sangat berisiko terhadap kesehatan kita

• Jumlah polutan saat ini semakin banyak, berbentuk zat
kimia, gas, partikel dan organisme hidup yang mudah
berterbangan

• Tingkat polutan di dalam ruang dapat mencapai 2-5 kali
(100 x) lebih tinggi dari di luar ruang



SICK BUILDING SYNDROME

Indikatornya :

1. Sangat tidak nyaman saat penghuni berada di dalam
gedung

2. Pusing, iritasi mata, hidung dan tenggorokan, batuk, gatal-
gatal, lelah

3. Penyebab timbulnya gelaja tidak diketahui secara pasti

4. Sebagian besar keluhan akan berhenti pada saat penghuni
keluar dari gedung



BUILDING RELATED ILLNESS

1. Penghuni bangunan mengeluh tidak hanya ketika
berada di dalam gedung

2. Gejala : batuk, sesak dada, demam menggigil dan
nyeri otot

3. Gejala klinis dapat didefinisikan dan memiliki
penyebab yang jelas dan dapat teridentifikasi

4. Penghuni memerlukan waktu pemulihan yang lama
setelah meninggalkan gedung



“People	need	to	be	close	to	The	Nature.	
Preserve	the	Nature	make	the	balance	of	

ecological.	That	is	the	way	we	can	keep	a	green	
and	Hospital	Building	we	Love	in”



BUILDINGS
1. Bertujuan menjadi bangunan tanpa karbon dalam

pengoperasiannya

2. Melindungi dan melestarikan habitat alami; mengurangi jejak
gabungan dari bangunan, parkir, jalan, dan perjalanan.

3. Menggunakan atap dan ubin dengan daya reflektansi yang tinggi,
atau sistem “atap hijau” dan pervious paving, untuk mengurangi
dampak panas pada lahan di perkotaan, mengelola air hujan dan
meningkatkan habitat.

4. Merancang dengan menggunakan konteks lokal dan sosial untuk
memiliki integrasi yang lebih baik antara bangunan, masyarakat dan
lingkungan. Fasilitas di lokasi dibuat selaras dengan orientasi
matahari dan angin yang kuat.



5. Menggunakan sistem pasif jika dimungkinkan untuk meningkatkan
kekokohan dan mengurangi kelebihan – menggunakan plat lantai
yang sempit untuk pencahayaan siang dan ventilasi alami.

6. Mengutamakan dampak kesehatan dari pengeluaran material,
transportasi, penggunaan dan pembuangan untuk memberikan
penilaian yang dipakai di pengaturan pelayanan kesehatan, dan
menggunakan bahan yang dapat diisi kembali dan mendukung
kesehatan manusia dan ekosistem di semua fase pada siklus hidup
mereka.

7. Mendukung penggunaan bahan lokal dan regional (mengurangi
energi transportasi), menggunakan bahan yang aman dan dapat
didaur ulang (mengurangi energi maupun energi yang dibutuhkan
untuk membuat yang baru).

8. Hindari bahan yang mengandung timah dan kadnium serta asbestos,
seperti pada cat dan lapisan-lapisan.



8. Mengganti bahan yang mengandung bahan kimia beracun
akumulatif (persistent bio-accumulative toxic chemicals-PBT’s)
termasuk PVC, CPVC, dan flame retardant yang terhalogenasi dan
terbrominasi, dengan alternatif yang lebih aman.

9. Menciptakan lingkungan terbangun yang mengembangkan pilihan
dan kendali oleh penghuni rumah sakit, perbaikan kualitas udara di
dalam ruangan (melalui ventilasi dan sistem mekanisme yang alami),
pengaturan cahaya dan suara yang mengurangi stres dan menunjang
kesehatan dan produktifitas.

10. Mengacu pada pedoman yang dibuat secara nasional atau regional
oleh organisasi-organisasi bangunan hijau.

11. Menganjurkan pedoman kebijakan dan pendanaan umum yang
mendukung bangunan hijau dan sehat.



PURCHASING
Membeli Produk dan Materi
yang Aman dan Berkelanjutan



KANDUNGAN MATERIAL YANG
BERBAHAYA

Kebanyakan polusi udara dalam ruangan berasal dari
material yang digunakan :
1. Material bangunan
2. Mesin yang digunakan pada bangunan
3. Senyawa organik yang melekat pada material

bangunan yang mudah menguap dan bersifat
karsinogen

4. Polutant : VOC, Formaldehyde



VOC : VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS à
kandungan senyawa organik yg mudah menguap,
tidak ramah lingkungan dan tidak baik utk
kesehatan ex. Solvent dan tiner.

VOC à bau, meskipun tidak jaminan cat yang
tidak berbau itu bebas VOC



PURCHASING
1. Mereview pembelanjaan fasilitas, dan berlangganan pada vendor

lokal yang menggandeng pihak ketiga yang memiliki sertifikat
produk berkelanjutan dan mengikuti praktek berkelanjutan dan
praktek yang etis kapan saja dimungkinkan.

2. Menerapkan agenda pembelanjaan yang berkelanjutan yang
mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan hak asasi
manusia di semua aspek pembelanjaan, dari produksi hingga
pengemasan sampai ke pembuangan.

3. Mengembangkan koordinasi antar rumah sakit untuk
mengingkatkan daya beli untuk pembalian yang lebih ramah
lingkungan.

4. Menggunakan program pembelanjaan komputer yang sudah
tersertifikasi untuk kebutuhan computer dan elektronik.



5. Mensyaratkan supplier untuk melampirkan bahan-bahan kimia dan
data pengetesan keamanan untuk pembelian barang dan
memberikan pilihan kepada supplier dan produk untuk bisa
memenuhi spesifikasinya. Membatasi pembelanjaan barang rumah
sakit/sistem kesehatan yang memenuhi spesifikasi ini.

6. Memastikan bahwa semua kontrak memenuhi prinsip bisnis yang
bertanggung jawab secara sosial. Mengikuti pedoman pengadaan
barang secara etis untuk kesehatan dari Ethical Trading Initiative dan
British Medical Association.

7. Menganjurkan Extended Producer Responsibility (Perpanjangan
Tanggung Jawan Produsen), dan produk yang dirancang agar mereka
menghasilkan lebih sedikit limbah, tahan lebih lama, dan
menggunakan bahan mentah yang lebih aman dan barang dengan
pengemasan minimalis.



CHEMICALS
Mengganti Bahan Kimia Berbahaya
dengan Alternatif yang Lebih Aman



CHEMICALS
1. Mengembangkan kebijakan dan peraturan penggunaan

bahan kimia dan di seluruh institusi untuk melindungi
kesehatan pasien, pekerja, dan lingkungan, sementara
itu juga membantu memenuhi tuntutan atas bahan
alternatif dari masyarakat.

2. Mengimplementasikan rencana tindakan penggunaan
bahan kimia spesifik per fasilitas dengan teknik
pengetesan dan jadwal tertentu.

3. Memberi perhatian pada penggunaan bahan kimia
dalam pengawasan, contohnya, glutaraldehyde,
pemadam api yang berbahan halogen, PVC, DEHP, dan
BPA, dan mencari alternatif atau pengganti yang lebih
aman.



4. Mengadopsi kebijakan yang mengharuskan adanya
pemberitahuan mengenai bahan kimia dalam produk
dan materi, juga pastikan bahwa seluruh bahan
penyusun telah diperiksa setidaknya oleh tes dasar
racun.

5. Ketika produk atau materi diidentifikasi memiliki
Kandungan dengan Level Waspada Sangat Tinggi –
bahan yang telah teridentifikasi sebagai karsinogenik,
mutagenik, atau beracun untuk duplikasinya, atau yang
tahan lama dan bioakumulatif atau memiliki level
waspada yang serupa – rumah sakit harus memberinya
prioritas tinggi untuk menggantinya dengan alternatif
yang lebih aman.



GREEN CLEANING
Green Cleaning à sebuah konsep, sistem, Metode
“pembersihan”, peralatan maupun produk yang
digunakan berbahan dasar yang sehat dan ramah
lingkungan

green based atau No Waste, water based, tidak merusak
lingkungan, basenya tidak berefek pada pengguna
bangunan, peralatan yang digunakan hemat energy,
hemat penggunaan air



Green Cleaning tidak hanya soal produk cleaning yg
green, tetapi edukasi kepada pelaku/petugas yg
membersihkan bagaimana metode membersihkan dg
cara yg baik dan tepat, sesuai fungsi.

Bagaimana implementasi, penerapan using green
product, green cleaning company and green lfestyle dan
komitmen utk dijalankanß TEAMß LEADERSHIP



MANFAAT GREEN CLEANING

1. Better working condition

2. Higher employee productivity

3. Appealing to next customer and clientà peningkatan
angka kesehatan pasien, kepuasan pasien meningkat

4. Increase the life span of furnishing, furniture, fixture



PHARMACEUTICALS
Mengelola dan Membuang
Obat-obatan secara Aman



PHARMACEUTICALS
1. Membuat resep dengan jumlah sedikit untuk resep baru.

2. Tidak memberikan contoh obat untuk pasien, karena hal ini
biasanya berakhir di tempat pembuangan (atau, sebagai alternative,
kembangkan program untuk mengurangi limbah sampel obat).

3. Menkomunikasikan kepada konsumen tentang metode
pembuangan yang aman untuk obat yang tidak terpakai atau
kadaluarsa.

4. Mendorong perusahaan obat untuk mengembangkan sistem
pengiriman obat yang lebih efektif, sehingga obat-obatan dapat
terserap oleh tubuh dengan lebih efisien, dan ekskresi kimia dapat
diminimalisir.

5. Mengembangkan program pelatihan bagi penyedia pelayanan
kesehatan untuk mengoptimalkan penulisan resep.



6. Menggunakan rencana pembelian dan penyaluran obat terpusat
yang dapat mengendalikan jumlah obat yang diterima pasien dan
dapat mengurangi limbah.

7. Apabila dimungkinkan, membuat kontrak yang memastikan bahwa
sisa obat dapat dikembalikan ke perusahaan pembuatnya.

8. Memastikan bahwa limbah obat-obatan dikelola dan dibuang
sesuai dengan ketentuan nasional atau WHO. Memastikan bahwa
obat-obatan hanya didonasikan jika ada permintaan, dan bahwa
pemberian obat hanya dilakukan sesuai dengan kebijakan WHO dan
kebijakan negara penerima donasi.

9. Memulai dan mempublikasikan program pengembalian obat untuk
menyediakan alternatif bagi pasien untuk pembuangan obat yang
tidak terpakai ke tempat pembuangan sampah.



FOOD
Membelanjakan dan Menyimpan

Makanan Sehat yang 
Dikembangkan secara Berkelanjutan



FOOD

Banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah
sekarang ini menghadapi "beban ganda" dari penyakit.
Pada saat mereka melanjutkan upaya mereka untuk
mengatasi masalah penyakit menular dan GIZI BURUK,
mereka juga mengalami kenaikan yang cepat akan faktor
risiko penyakit tidak menular seperti OBESITAS,
KELEBIHAN BERAT BADAN, DIABETES dan PENYAKIT
KARDIOVASKULAR, khususnya di daerah perkotaan.



HEALTHY FOOD	IN	HEALTHCARE

Hospitals often serve pesticide-laden FRUITS,
VEGETABLES and MEAT from animals fed with
UNNECESSARY ANTIBIOTICS.

Healthy food in Healthcare :
§Meningkatkan nutrisi makanan untuk pasien, staff,
pengunjung, masyarakat maupun umum.

§Membuat sistem ketahanan pangan yang sehat, ramah
lingkungan, ekonomis



Climate change Antibiotic resistance

The food system & Systems thinking

Obesity
Diet-related health costs



Purchase	Sustainable	
Meat/	Poultry/	Seafood
Issues	/	Benefits
§ Antibiotic	resistant	bacteria
§ Reducing	exposure	to	artificial	growth	hormones
§ Reducing	exposure	to	arsenical	compounds
§ Protecting	fish	stocks	and	fisheries
§ Reducing	exposure	to	environmental	pollutants	and	

heavy	metals	
Percentage of Total US Antibiotic Use

71%

An estimated 71% of all U.S. antimicrobials are fed 
routinely to beef cattle, poultry & swine



Issues	/	Benefits
§ Antibiotic	resistant	bacteria
§ Reduce	exposure	to	added	growth	factor	

(IGF-1)

Purchase	rBGH	
Free	Dairy	Products



PURCHASE	ORGANIC	AND	OTHER	
CERTIFIED	FOOD	
Issues	/	Benefits
§ May	improve	the	health	of	patients;
§ Help	protect	agricultural	workers;
§ Protect	our	air	and	water;	and	land
§ Reduce	GHG	emissions	associated	with	

petroleum	based	inputs	of	
conventional	agriculture.

§ Create	a	market	that	supports	healthy,	
environmentally-friendly	growing	
practices.

Benbrook B, Zhao X, Yanez J, Davies N, Andrews P. "New Evidence 
Confirms the Nutritional Superiority of Plant-Based Organic Foods," 
State of Science Review, the Organic Center. March 2008 



FOOD
1. Memodifikasi menu dan praktek rumah sakit untuk mendukung pembelian

makanan yang lebih sehat dengan memberli makanan produksi lokal dan
organik.

2. Membuat rumah sakit menjadi “area bebas makanan cepat saji” (fast food
free zone), mengurangi mibuman ringan dengan gula tinggi di kantin rumah
sakit dan mesin penjual minuman otomatis (vending machine).

3. Bekerja bersama petani lokal, oraginsasi berbasis masyarakat dan supplier
makanan untuk meningkatkan ketersediaan makanan produksi lokal dan
bekerlanjutan.

4. Mendorong penjual dan/atau perusahaan pengelolaan makanan untuk
memasok makanan yang diproduksi tanpa pestisida hormone atau
antibiotik sintetis yang diberikan pada hewan yang tidak terdiagnosa akan
adanya penyakit, dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan petani
dan pekerja peternakan, serta pertanian yang produktif secara ekologis dan
restoratif.



5. Menerapkan program bertingkat (step-by-step program) untuk
mengidentifikasi dan mengadopsi pengadaan makanan lokal. Mulai
dari hal dengan batasan paling sedikit dan menanganinya langsing,
contohnya, dengan memperkenalkan buah segar organic di kantin.

6. Mengedukasi dan mengkomunikasikan nutrisi, praktek dan prosedur
makanan berkelanjutan yang adil secara sosial dan ekologis di
lingkungan rumah sakit atau sistem pelayanan kesehatan dan juga
pasien serta masyarakat.

7. Meminimalisir dan menggunakan kembalilimbah makanan dengan
baik, contohnya, membuat kompos dari limbah makanan atau
menggunakannya sebagai pakan hewan. Mengubah limbah minyak
untuk memasak menjadi bahan bakar alami (biofuel).

8. Menciptakan rumah sakit sebagai pusat yang mempromosikan
makanan bernutrisi dan sehat dengan menyelenggarakan pasar tani
bagi masyarakat sekitar dan menguatkan taman masyarakat di lahan
rumah sakit.



WASTE
Mengurangi, Menangani, dan Membuang
Limbah Layanan Kesehatan secara Aman









WASTE
1. Mengimplementasikan prosedur pembelian yang mengutamakan

kelestarian lingkungan, dan menghindari bahan beracun seperti
merkuri, PVC dan produk sekali pakai yang tidak dibutuhkan.

2. Membentuk sebuah komite pengelolaan limbah dan alokasikan
pendanaan yang memadai untuk pengelolaan limbah

3. Mengimplementasikan sebuah program pengurangan limbah
terpadu, termasuk menghindari, apabila memungkinkan, obat
suntik yang sama efektifnya dengan obat telan.

4. Memisahkan limbah dari sumbernya dan memulai daur ulang pada
limbah-limbah yang tidak beracun.

5. Mengimplementasikan program pelatihan pengelolaan limbah
terpadu, termasuk keamanan alat suntik dan penanganan benda
tajam secara aman dan kategori limbah lainnya.



6. Memastikan bahwa orang-orang yang menangani sampah terlatih
dengan baik, divaksinasi, dan memiliki alat pengaman pribadi (APD).

7. Memperkenalkan teknologi penanganan limbah tanpa pembakaran
supaya dapat memastikan limbah yang tidak dapat dihindari
ditangani dan dibuang dengan cara yang ekonomis, aman, dan
menjaga kelestarian lingkungan.

8. Mendukung pihak berwenang dalam membangun dan
mengoperasikan tempat pembuangan akhir yang aman untuk
mengelola pasca-penanganan limbah yang tidak dapat didaur ulang.

9. Mendukung dan berpartisipasi dalam pengembangan dan
implementasi kebijakan ‘nol limbah’ yang secara signifikan dapat
mengurangi jumlah limbah yang diproduksi di level rumah sakit,
kota, dan nasional.



ENERGY
Menerapkan Efisiensi Energi dan Generasi

yang Bersih dan Terbarukan



ENERGY
1. Untuk bangunan yang sudah ada, mengimplementasikan program

kontrol dan penghematan energi yang akan mengurangi konsumsi
energi setidaknya 10% per tahun, dan akan terus berlanjut untuk
menghasilkan penghematan energi berkelanjutan sekitar 2% per
tahun, sehingga akan tercapai pengurangan 10% di tiap periode lima
tahun. Untuk bangunan baru, desainlah supaya mencapai target
kinerja energi 320 kWh/m2 atau kurang dari itu.

2. Melaksanakan audit energi secara teratur dan gunakan hasilnya
untuk membentuk program kewaspadaan dan modifikasi.

3. Di saat pengukuran efisiensi dilaksanakan, memeriksa pembelian
energi yang bersih dan terbarukan, dan jika memungkinkan, beli
setidaknya lima persen pada kesempatan yang tersedia berikutnya.
Bagi sarana yang sudah ada, berpindahlah pada bahan pembakar
yang lebih bersih.



3. Memeriksa sumber-sumber energi setempat yang bersih dan
terbarukan dan masukkan turunannya pada pembangunan sarana
berikutnya.

4. Mengidentifikasi manfaat potensial dari usaha-usaha mitigasi iklim
yang mengurangi emisi gas rumah kaca dan ancaman kesehatan
lokal, sembari menghemat pembiayaan di saat yang bersamaan.

5. Mengintegrasikan program pendidikan dan kewaspadaan setempat
untuk mengurangi konsumsi energi yang berkaitan dengan
kepemilikan. Dalam ruang dengan kondisi mekanis, turunkan
pengatur suhu udara beberapa derajat di musim dingin atau sejuk,
dan naikkan di musim panas atau hangat. Sedikit perubahan dapat
menciptakan penghematan energi yang signifikan







HEMAT ENERGI DAN NYAMAN
THERMAL
1. Beberapa ruangan didesain dengan menggunakan AC, dan

beberapa bagian lain dari rumah sakit didesain dengan
menggunakan ventilasi alami, tidak menggunakan AC.

2. Bagian rumah sakit yang direncanakan dengan menggunakan
AC akan lebih efisien jika memiliki volume ruang yang lebih
kecil dengan jarak lantai dan langit-langit yang tidak terlalu
tinggi

3. kenyamanan termal yang lebih baik akan dimiliki bangunan
berventilasi alami yang memungkinkan ventilasi silang dan
dengan volume ruang yang lebih besar dengan jarak lantai dan
langit-langit yang lebih tinggi.



WATER
Mengurangi Konsumsi Air dan
Menyediakan Air Siap Minum

di Rumah Sakit



WATER
Persyaratan Fisika Air

1. Jernih atau tidak keruh
2. Tidak berwarna
3. Rasanya tawar
4. Tidak berbau
5. Temperaturnya normal
6. Tidak mengandung padatan



Persyaratan Kimia Air
1. pH (Derajat Keasaman)
2. Kesadahan
3. Besi
4. Alumunium
5. Zat organik
6. Sulfat
7. Nitrat dan nitrit
8. Chlorida
9. zinc



Persyaratan Mikrobiologis
Tidak mengandung bakteri patogen

1. Salmonella
2. E.Coli
3. Legionella
4. Rhizopus
5. Rotifier
6. Anabaena
7. Cryptosporidium





WATER	CONSERVATION
Menjaga kesinambungan suplai air sehingga kebutuhan
air bersih dapat terjamin dengan cara :
1. Pelestarian sumber air
2. Pengelolaan aliran permukaan
3. Mengurangi penggunaan air yang berlebihan dan

mencegah kebocoran pada sistem pemipaan
4. Kontrol : water metering di setiap unit kegiatan

untuk memudahkan pemantauan pemakaian
5. Evaluasi : mengukur, mencatat, mendokumentasikan

serta membuat rekapitulasi sehingga didapatkan tren
pemakaian dan potensial penghematan



WATER
1. Menerapkan kerangka kerja yang mengusung “net zero water use” –

(penggunaan nol air) untuk sistem di rumah sakit
2. Menggunakan strategi pelestarian air; memasang keran dan toilet

yang efisien, mengecek ledeng dan pipa secara rutin untuk
menghindari kebocoran, mengurangi pendinginan air pada medical
air compression dan pompa vakum, dan perbaikan sistem pendingin.

3. Mengganti peralatan pencitraan radiologi berdasar film (film-based
radiological imaging equipment), yang menggunakan air dalam
jumlah besar, menjadi pencitraan digital, yang tidak menggunakan
air dan tidak menyebabkan polusi karena bahan-bahan kimia
radiologi.

4. Penanaman halaman dengan menggunakan tanaman tahan kering
(drought-resistant plants) untuk mengurangi penggunaan air.

5. Mempertimbangkan pemanenan air hujan dan/atau daur ulang air
untuk penggunaan air saat proses.



6. Mengurangi fasilitas air botolan secara menyeluruh apabila
air siap minum dengan kualitas yang bagus sudah tersedia.

7. Menganalisis kualitas air secara berkala.
8. Apabila fasilitas kesehatan memiliki akses terhadap air siap

minum tetapi air tersebut belum tersedia di masyarakat,
kembangkan program untuk menyediakan air siap minum
bagi masyarakat sebagai pelayanan kesehatan masyarakat.

9. Menerapkan teknologi pengolahan limbah onsite apabila
pengolahan limbah oleh kota tidak tersedia.

10. Mengembangkan proyek bersama masyarakat untuk
meningkatkan dan melindungi persediaan air, mendukung
sistem masyarakat untuk meningkatkan kualitas air,
pemberian air dan sistem limbah bagi seluruh masyarakat.



AIR DAUR ULANG
1. Penggunaan air yang terkontrol

2. Mengurangi kapasitas buangan

3. Mengurangi dan mencegah polusi air

4. Mendaur ulang air bekas pakai



AIR DAUR ULANG
GREY	WATER

1. Air hujan dari atap
2. Air bekas wudhu
3. Air pengembunan
4. Air bkas cuci tangan/piring
5. Air bekas mandi

BLACK WATER
1. Flushing toilet
2. Landscape irrigation



TRANSPORTATION
Meningkatkan Strategi Transportasi

untuk Pasien dan Staf



TRANSPORTATION
1. Menyediakan layanan kesehatan di tempat yang dapat diakses oleh pasien,

staff, dan pengunjung tanpa membuat mereka bepergian yang tidak
diperlukan. Mempertimbangkan perawatan dasar berbasis masyarakat
(community-based primary car), rawat jalan dan penempatan bersama
pelayanan medis dengan pelayanan sosial terkait atau program-program
masyarakat.

2. Menegmbangkan strategi untuk telemedicine, komunikasi dengan
menggunakan e-mail dan alternatif lain untuk memfasilitasi tatap muka
antara perawat dan pasien.

3. Mendorong staff, pasien dan pengunjung untuk berjalan kaki atau
menggunakan kendaraan bersama (carpooling), trasnportasi umum atau
sepeda apabila memungkinkan. Sediakan fasilitas kamar mandi, almari
penyimpanan dan penyimpanan sepeda untuk mendoro staff untuk
menggunakan bentuk transportasi yang sehat.



4. Merundingkan diskon untuk transportasi umum untuk
menyediakan insentif untuk penggunaannya.

5. Mengoptimalkan efisiensi energy dari armada
kendaraan rumah sakit dengan menggunakan teknologi
hybrid, listrik atau bahan bakar alami yang cocok.

6. Membeli dari supplier local, dan/atau supplier yang
menggunakan transportasi heman bahan bakar.

7. Membuang limbah dekat dengan asalnya.
8. Menganjurkan kebijakan transportasi umum yang

progresif demi kesehatan lingkungan.





10 KEBIASAAN JELEK
DARI KESEHARIAN KITA

1. Meninggalkan ruangan kerja dengan lampu, AC dan peralatan
elektronik yang tetap menyala.

2. Mendidihkan air yang tidak kita tungguin/amati.
3. Memakan hasil peternakan yang berlebihan.
4. Melakukan perjalanan yang berputar-putar.
5. Boros kertas
6. Meninggalkan kran air yang menyala.
7. Mengirim dan menumpuk sampah ke pojok kebun.
8. Menggunakan plastic bag
9. Mengutamakan packaging produk dengan packaging plastik
10. Flushing toilet


