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Попоски оствари средба со регионалниот директор на
СЗО за Европа
Детали Создадено На Четврток, 07 Март 2013 13:23 Последно освежено на Четврток, 07 Март
2013 13:23 Напишано Од К.Герасовски Категорија: Македонија
На 10 луѓе им се допаѓа ова.
Биди прв од твоите пријатели.

Ми се допаѓа

На средбата беа разменети мислења за активностите на СЗО како
специјализирана агенција на ОН, со примарна цел постигнување на
највисоко ниво на здравствена заштита за сите луѓе. Беше 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, соопштуваа МНР.
Попоски и Џејкоб на средбата искажаа задоволство од отворањето на
Седиштето на Здравствената мрежа на Југоисточна Европа во Скопје.
Очекувањата се дека со ова ќе се придонесе за зајакнување на регионалната
соработка во областа на јавното здравство.
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Ми се допаѓа

Испрати

Ми се допаѓа
На 33.743 луѓе им се допаѓа Sky.

Share

Министерот за надворешни работи на Република Македонија Никола
Попоски денеска се сретна со Регионалниот директор на Светската
здравствена организација за Европа, Жужана Џејкоб.

< Пред

Sky

На 10 луѓе им се допаѓа ова. Биди прв од
твоите пријатели.
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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
Вашата реклама до милион
корисници

KEEP AN EYE
Вашата реклама до милион
корисници

KEEP AN EYE огласи
KEEP AN EYE огласи
Ти треба батерија за твојот лаптоп ???
Golf 7 – Das Auto. На годината
Нарачај веднаш...www.hpstore.com.mk...

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

Во живо од митингот во Валандово

Microsoft Виртуелна академија

Гледајте ексклузивно на www.vmrodpmne.org.mk

Пристапете на содржини за учење и станете
експерт во Mircrosoft Cloud технологиите

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ДО МЕДИУМИТЕ: Скај ве известува дека од 7 март 2013, воведува строга и целосна
забрана на превземање, размножување и копирање на фото/аудио/видео и текстуални содржини, без разлика
дали се наведува извор. За секое непочитување на ова правило Скај ќе ги примени законските одредби за
авторски права, веднаш без одлагање! info: contact@sky.mk

Реагирај!
Со клик на овој текст, ве замолуваме да пријавите погрешно пренесена, неточна информација или пак да реагирате со
демант согласно позитивните законски прописи.
Во формуларот задолжително внесете го точниот наслов на веста и образложете го проблемот/причината зошто оваа
вест не треба да постои.

