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Груевски: Скопје го заслужи седиштето на
Светската здравствена организација за ЈИЕ

ВО ФОКУСОТ

НАЈНОВИ ВЕСТИ

АКТУЕЛНО
ЕКОНОМИЈА

Груевски во Валандово: Ветеното го ...21:07

ОТВОРЕНА

„Играта на филозофот“ од Стив Јован...21:06

СВЕТ

МKФ им дава фора на Лирија и на Kум...20:30

ХРОНИКА

(Директен пренос) Два милиона луѓе ...20:13

МЕТРОПОЛА

Претседатели од 32 држави на погреб...19:38

КУЛТУРА

Премиерот Никола Груевски, денеска во Владата на Македонија оствари
средба со регионалниот директор на Светската здравствена организација за
Европа, Сузана Јакаб.
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Средбата се оствари во рамките на активностите за отворањето на
Секретаријатот на Здравствената мрежа на земјите од ЈИЕ кој е со седиште
во Скопје.
На средбата од страна на премиерот Никола Груевски беше изразено
задоволство од досегашната соработка, и беа реафирмирани посветеноста и
заедничките интереси за реализација на повеќе проекти од регионално
значење.
Премиерот Груевски 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.
Од страна на регионалниот директор на СЗО за Европа, Сузана Јакаб беше
истакната исклучително добрата соработка со Владата на Република
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. Сузана 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 Јакаб, треба да ги следат и останатите земји членки од регионот.

Dnevnik / Дневник
Like
19,573 people like Dnevnik / Дневник.

Соговорниците изразија подготвеност за продолжување регионалната
соработка преку реализацијата на активните мерки на полето на
подобрување на здравствената заштита.
#
Препорачано

Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Истекува дополнителниот рок за поднесување кандидатури
Групата демонстранти се разотидоа без поголеми инциденти
Апсења во Чаир немало, полицијата мобилизирана
Групата протестанти спречена да стигне до Владата
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