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Денеска министерот за надворешни работи на
Република Македонија, Никола Попоски , имаше
средба со Регионалниот директор на Светската
здравствена организација за Европа, Жужана
Џејкоб
Средбата на министерот Попоски и Џејкоб е по
повод денешната инаугурација на Седиштето на
Здравствената мрежа на Југоисточна Европа во
Скопје.

На средбата биле разменети мислења за активностите на СЗО како специјализирана
агенција на ОН, со примарна цел постигнување на највисоко ниво на здравствена заштита за
сите луѓе.

ИЗДВОЕНО

Воедно, била истакната и позитивната улога на Канцеларијата на СЗО во Македонија во
поддршка на реформските процеси во областа на јавното здравство и институционално
зајакнување на здравствениот сектор.
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