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Попоски - Џејкоб: Позитивна улога на
Канцеларијата на СЗО во земјава
07.03.2013 | 13:18
Извор: Нетпрес
Прочитано: 64 пати
Испрати на пријател
Зголеми го фонтот
Намали го фонтот
Ми се допаѓа

0

Испрати

Министерот за надворешни работи, Никола Попоски, денеска имаше средба со
Регионалниот директор на Светската здравствена организација за Европа, Жужана Џејкоб,
а по повод денешната инаугурација на Седиштето на Здравствената мрежа на Југоисточна
Европа во Скопје.
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Беше истакната и позитивната улога на Канцеларијата на Светската здравствена организација
во Република Македонија во поддршка на реформските процеси во областа на јавното здравство
и институционално зајакнување на здравствениот сектор.
На средбата беа разменети мислења за активностите на Светската здравствена организација
како специјализирана агенција на ОН, со примарна цел постигнување на највисоко ниво на
здравствена заштита за сите луѓе.
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Соговорниците искажаа задоволство од отворањето на Седиштето на Здравствената мрежа на
Југоисточна Европа во Скопје, што се очекува да придонесе за зајакнување на регионалната
соработка во областа на јавното здравство.
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Golf 7 – Das Auto. На
годината
Победник на изборот Европски
автомобил за 2013 - Golf 7 TSI
Trendline за само 14.990€

Нека сите дознаат за Вас
Најевтина реклама во
Македонија

KEEP AN EYE огласи
KEEP AN EYE огласи
БЕСПЛАТНА ИСПОРАКА

Ти треба батерија за твојот лаптоп ???

По повод 8ми март купете цвеќе преку
doma.mk, a ние ќе го доставиме БЕСПЛАТНО

Нарачај веднаш...www.hpstore.com.mk...

Golf 7 – Das Auto. На годината

Во живо од митингот во Валандово

Победник на изборот Европски автомобил за
2013 - Golf 7 TSI Trendline за само 14.990€

Гледајте ексклузивно на www.vmrodpmne.org.mk

НАЈНОВО ОД МАКЕДОНИЈА
СКОПЈЕ

Притворени двете лица кои го запалија автобусот
на ЈСП
Две лица кои се сомничат дека го запалиле автобусот на ЈСП Скопје за
време на протестите минатата сабота, по наредба на истражен судија од
денеска се во притвор.
08.03.2013, 16:11

СКОПЈЕ

Протестите во Скопје го привлекоа вниманието на
странските медиуми

Северна Кореја се подготвува
за голема војна за уништување
на непријателот
Севернокорејскиот водич Ким Јон Ун
денес ги посетил војниците кои што се
наоѓаат на границата со Јуж...
СОФИЈА

Сопругата на “кралот
на кокаинот“ ги моли
киднаперите за милост
СКОПЈЕ

Полициските екипи ги
спречија протестантите
пред стоковната куќа

