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Барај...

Вести

Културна хроника

Тоа сум јас

Секој ден во 15:30, 18:30
и 21:40 часот. Денеска
со Дарко Чекеровска

секој ден во 22:20

забавна емисија петок,
21:00 ч.

Почетна

Вести

Спорт

Серии

Македонија

Економија

Политика

Свет

Емисии
Регион

Филмови

Наши работи

Тв програма

Технологија

Наука

Видео

Контакти

Вести +

ВЕСТИ ВО 18:30

МАКЕДОНИЈА
07.03.2013

СЕКРЕТАРИЈАТ НА ЗДРАВСТВЕНА МРЕЖА ЗА ЈУЕ ВО СКОПЈЕ
Седиштето на Секретаријатот на здравствената мрежа за земјите од Југоисточна Европа е отворено
денеска во Скопје.
По инаугурацијата на седиштето на Секретаријатот на здравствената мрежа за земјите
од ЈИЕ, министерот за здравство Никола Тодоров истакна...

ВИДЕО

Седиштето на Секретаријатот на здравствената мрежа за
земјите од Југоисточна Европа е отворено
денеска во Скопје.
По инаугурацијата на седиштето на Секретаријатот на
здравствената мрежа за земјите од ЈИЕ, министерот за
здравство Никола Тодоров истакна дека станува збор за
мрежа која ќе помогне за една многу подлабока соработка
меѓу 10 земји-членки на оваа мрежа, во поглед на развој
на јавното здравство, на организирање или
имплементација на заеднички проекти, во поглед на
соработка на сите нивоа на здравството и здравствената
политика.
- Моите очекувања од функционирањето на оваа мрежа се
големи. Очекувам дека од здравствената мрежа на ЈИЕ
бенефит ќе има и Република Македонија и сите земји членки со што ќе придонесеме за претставување или етаблирање на еден добар и позитивен пример на
соработка во областа на здравството не само во овој регион, туку и во Европа, додаде Тодоров.
Регионалниот директор на Светската здравствена организација за Европа, Сузана Џејкоб рече дека
ова е многу важен чекор за подобрување на соработката во здравствениот сектор меѓу земјите од
регионот особено во секторот на јавно здравство со особен акцент на превенцијата.
- Во вакво време кога сите средства се многу важни, особено е важно да се инвестира и да се
фокусираат средствата од здравството во превенцијата. Ова е само почеток на една натамошна и
многу плодна соработка. СЗО во целост го поддржува овој чекор, додаде Џејкоб.
Горан Черкез, помошник-министер за здравство на Босна и Херцеговина, кој е претседавач со
извршниот одбор на здравствената мрежа на ЈИЕ, посочи дека мрежата функционира веќе 10 години,
период во кој дала многу голем придонес за обнова на довербата меѓу земјите од регионот по сите
конфликти, економски кризи и се што го погоди овој дел од светот.
- Мрежата даде многу голем придонес во повторно воспоставување на тие раскинати врски и јакнење
на здравствените системи во сите десет земји од ЈИЕ кои ја чинат мрежата. Она што ние го очекуваме
во иднината е оваа мрежа да даде уште посилен придонес за јакнење на економијата во земјите. Сите
заборавиме дека нема добра економија без здрав човек. Тоа е нешто на кое ќе се фокусираме во
наредниот период, посочи Черкез.
Тој рече дека пред три години е одлучено седиште на Секретаријатот на здравствената мрежа за
земјите од Југоисточна Европа да биде во Скопје. Многу сме задоволни, потенцира Черкез, и ова сега
претставува срце на таа мрежа бидејќи од тука целата таа техничка и друга помош треба да оди кон
мрежата.
- Што значи Скопје добива една многу важна функција во целиот систем со поддршка на
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Министерството за здравство кое изминатиот период беше на едно високо ниво и имавме добра
соработка. Сите ние во регионот имаме слични проблеми, но имаме и работи со кои можеме да се
пофалиме. Ако говориме сигурно и Македонија има низа добри работи во здравствениот систем.
Одлуката за седиште на Секретаријатот е донесена врз основа на кандидатурата на Македонија и на
согласноста на сите 10 земји од ЈИЕ, додаде Черкез
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ОСТАНАТИ СОДРЖИНИ ОД МАКЕДОНИЈА
„КИРО ДАНДАРО“ ЌЕ ГИ ПЕЧАТИ ГЛАСАЧКИТЕ ЛИВЧИЊА
Печатницата „Киро Дандаро“ ќе ги печати гласачките ливчиња за локалните избори што ќе
се одржат на 24 март. Државната изборна комисија попладнево на седница ги утврди
измените во роковникот. Жребувањето за дополнителниот рок за поднесување кандидатури
за советници и...

ПОЛИЦИЈАТА СПРЕЧИ ШИРЕЊЕ НА ПРОТЕСТИТЕ
...

ДЕСЕТ СТРУМИЧКИ ЛЕКАРИ ДОБИЈА КРИВИЧНИ ПРИЈАВИ
Петнаесет струмичани од полицијата заработија кривични пријави за злоупотреба на
службената положба и посредување за добивање на лажни лекарски уверенија. Десет од
пријавените се доктори по општа медицина во здравствени установи во Струмица, а
останатите пет...

КАТЕРИНА БАЧЕВА ЈА ДОБИ НАГРАДАТА ЗА НАЈДОБАР МЛАД НАУЧНИК
Катерина Бачева (29) од Кавадарци ја доби наградата за најдобар млад научник што ја
додели претседателот Ѓорѓе Иванов. Наградена е за научно истражувачка работа во
хемијата, а со нејзините 29 години Бачева има објавено над 20 научни трудови и две
монографии....

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА И НАТАМУ ПРОТИВ ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ВОЕН РОК
...

ЗАВРШИЈА ПРОТЕСТИТЕ НА ГРУПА АЛБАНЦИ
Групата млади лица кои по денешната молитва пред Јаја - пашината џамија се упатија кон
Владата, попладнево се разотидоа без поголеми иниценти. ...

