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Букурешкиот договор е еден век озаконето беззаконие
Слободан Чашуле, амбасадор на РМ во Шпанија
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ОТВОРЕН СЕКРЕТЕРИЈАТ НА ЗДРАВСТВЕНА МРЕЖА НА ЗЕМЈИТЕ ОД ЈИЕ

Скопје стана регионален центар на здравствената
мрежа
Скопје станува центар за развој на јавното здравство, за
имплементација на повеќе проекти, но и соработка на сите
нивоа во здравството со вчерашното отворање на седиштето
на Секретаријатот на здравствената мрежа на земјите од
Југоисточна Европа во населбата Карпош. Седиштето
истовремено ќе претставува значајно меѓународно
достигнување и потврда за заложбите и добрите политики на
нашата држава, како една од најактивните држави-членки
во мрежата. Во мрежата се вклучени министрите за
здравство на Хрватска, Албанија, Босна и Херцеговина,
Молдавија, Романија, Србија, Црна Гора и Македонија, како
и на нивните партнери: Советот на Европа, СЗО регионална
канцеларија за Европа, Банката за развој на Советот на
Европа, Европска унија, Белгија, Норвешка, Швајцарија, Словенија, Велика Британија, Грција, Италија,
Франција, Унгарија, Шведска и Израел.
Ова вчера го кажа министерот за здравство Никола Тодоров на инаугурацијата на седелиштето на
мрежата во Скопје.
-Очекувањата се големи, придобивките нема да биде само за Македонија, туку за сите 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 - посочи Тодоров.
Горан Черкез, помошник на министерот за здравство на БиХ, кој е и претседавач на извршниот одбор на
здравствената мрежата на Југоисточна Европа информираше дека мрежата функционира 10 години и таа
даде голем придонес во обновата на соработката и довербата на земјите од регионов, особено по сите
конфликти и економската криза со цел да се зајакне здравствениот систем во сите земји кои ја чинат.
-Мрежата ја јакне економијата во земјите, бидејќи нема добра економија без здрав човек. Во следниот
период ќе се фокусираме повеќе да работиме на оваа тема - вели Черкез и додава дека пред 3 години е
одлучено во Скопје да биде секретаријатот .
Според него за Скопје ова е голем бенефит, оти ќе биде срце на мрежата, бидејќи целата техничка и
друга помош ќе биде насочена кон другите членки.
-Скопје добива една важна функција во целиот систем со поддршка на Министерството за здравство.
Македонија се кандидираше, а сите 10 земји од ЈИЕ ја дадоа својата поддршка - посочи Черкез.
Тој очекува честа тема на разговорите да биде и здравата храната, како и имплементација на политиката
на СЗО.
Регионалниот директор на Светската здравствена организација за Европа, Сузана Јакаб, 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 Јакаб.
(В.Ма.)
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