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Премиерот Груевски ја прими
директорката на СЗО за Европа, Сузана
Јакаб
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Јохан се враќа следната недела
8. March 2013 - 22:46

Наредните денови ќе се
потврдат овие очекувања,
ако Хашкиот трибунал
објави позитивна одлука
за...
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ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ и официјално
со заеднички настап во Струга и
Кичево
8. March 2013 - 22:39

Државната изборна
комисија вечерва го
прифати барањето на
ВМРО-ДПМНЕ за
повлекување на...

ФОТО: Атмосферата на митингот на
ВМРО-ДПМНЕ во Валандово
8. March 2013 - 21:43

Коалицијата За подобра
Македонија вечерва одржа
митинг во Валандово

Премиерот Никола Груевски денеска оствари средба со регионалниот директор на Светската
здравствена организација за Европа, Сузана Јакаб.

Црвенковски: Победата на 24 март ќе
биде двојна
8. March 2013 - 21:33

Средбата, како што соопшти владината прес-служба, се оствари во рамките на активностите

Претседателот на СДСМ
Бранко Црвенковски
вечерва на митингот на
„Сојузот на иднината“ во
Гостивар...

за отворањето на Секретаријатот на Здравствената мрежа на земјите од ЈИЕ, кој е со
седиште во Скопје.
На

средбата

премиерот

Груевски

изрази

задоволство

од

досегашната

соработка,

реафирмирајќи ја посветеноста и заедничките интереси за реализација на повеќе проекти од

Митинг на СДУ во Битола

регионално значење.

8. March 2013 - 21:26

Претседателот на
Социјалдемократската
Унија (СДУ) Чедо
Николовски вечерва на
митинг во Битола ја...

Премиерот истакна дека целта на Владата е здравствениот систем и услугите кои се нудат
да бидат достапни за сите граѓани, и во таа насока, досега беа превземени низа мерки и
реформи, како што се овозможување на бесплатно здравствено осигурување за секој
граѓанин, овозможување на лекување во странство за само 200 евра, овозможување на
бесплатно болничко лекување на пензионерите чии примања се под просечните,
повеќекратно намалување на цените на лековите и редица други реформи и мерки.
Сузана Јакаб ја истакна исклучително добрата соработка со Владата на Република

Независниот кандидат за Куманово
Виктор Цветковски го посети
Режановце
8. March 2013 - 21:03

Кандидатот за
градоначалник на
Куманово од независната
опција „Кога ако не сега“
Виктор Цветковски...

Македонија како и придонесот кој Владата го дава во насока на подигнување и унапредување
на здравствената заштита обезбедувајќи активни мерки за квалитетна медицинска
превенција на граѓаните. Беше посочено дека таквите активности и реформи ја вброија
државата меѓу најактивните држави членки во регионалната мрежа на Светската здравствена
организација.
Особено беше потенциран прогресот кој Република Македонија го направи на полето на
превенција и имунизација на граѓаните кој обезбедува нивна ефикасна и навремена
здравствена заштита.

Чурлиновски: Општина Валандово
бележи континуиран развој
8. March 2013 - 20:56

Кандидатот за градоначалник на Валандово од
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „За подобра
Македонија“,...

Јакаб ги поздрави мерките, напорите и реформите кои ги превзема Владата во полето на
здравствениот систем, чекори кои дадоа резултати и овозможија негово значително
подобрување и вградување на високи стандарди, кои како што посочи таа треба да ги следат
и останатите земји членки од регионот.
Соговорниците изразија подготвеност за продолжување регионалната соработка преку
реализацијата на активните мерки на полето на подобрување на здравствената заштита.

Кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ за
Куманово Ѓорѓиевски на средба со
жителите од Табановце
8. March 2013 - 20:42

Кандидатот на ВМРОДПМНЕ за градоначалник
на Куманово Зоран
Ѓорѓиевски и носителот на
листата...
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Слични вести
Груевски: Земјоделците и пензионерите знаат дека ветеното го
исполнуваме
Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски на вечерашниот предизборен митинг во
Валандово рече дека до 2005 година денар не се давал за субве

Груевски: Иднината е со оние кои реализираат, а не со
заглавените во минатото

Груевски: Народот сака конкретни дела, не сака реторика од
минатото и празни фрази
Опозицијата оди на избори без програми на нивните кандидати за градоначалници.

Ветувањето е исполнето, зголемени се пензиите и социјалната
помош

Груевски во Виница: Имаме дела со кои се гордееме
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