МТВ целосно ја
повлекува
„Империја“!

Освежено 19:18:27

ФОТО: Како
изгледале
славните убавици
како деца?

Петок, 08 Март 2013

ВИДЕО: Грифин
забива како ќе
стигне

Вести денес: 144

Shqip

English

Јагнула Куновска
Јакимовски и Петров се
безидејни и не ми се
конкуренција
ПОЧЕТНА

МАКЕДОНИЈА

СВЕТ

Најава

Facebook

Twitter

RSS

Дејан Николовски
Колку е добро да си Горан
Михајловски
РЕПУБЛИКА

СПОРТ

МАГАЗИН

KОМЕНТАРИ

ВИДЕО

СЕРВИСИ

Митинг на коалицијата „За подобра Македонија“ во Гевгелија, во
живо на „Македонија 24“

Во Скопје е седиштето на Секретаријатот на
здравствена мрежа на земјите од ЈИЕ

НАЈНОВИ ВЕСТИ

Четврток, 07 Март 2013 15:20
Ми се допаѓа

ВИДЕО: Кога судиите
ќе поништат втор
најдобар скок на
сите времиња

0

Секретаријатот на Здравствената мрежа на земјите од Југоисточна Европа
доби свое седиште во Скопје.

МВР: Граѓаните покажаа
висока свест и не се
приклучија на протестите

Печатницата „Киро Дандаро“
ќе ги печати гласачките
ливчиња за локалните
избори

Од четврток снег и пад на
температурите

Мрежата во изминатата деценија јасно покажа дека состанувањето на едно место на
големите нации преку здравје е одличен начин за подобрување на мир, стабилност и
економски развој.
Мрежата стана место за средба на здравствените политики во Југоисточна Европа
интегрирана со Европската здравствена политика, преку партнери и пријатели на
мрежата.
- 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, истакна министерот Тодоров.
Регионалниот директор на Светската здравствена организација за Европа, Сузана Јакап
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.

Јохан за една недела се
враќа во Македонија?

Албанците на крајот од
протестот се степаа меѓу
себе

Странските медиуми со
интерес за протестите

Канческа-Милевска се
сретна со корисниците на
стипендии од

барај...

21:00

стипендии од
Министерството

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.
Седиштето на секретаријатот на Здравствената мрежа на ЈИЕ ќе почне да работи во
согласност со потпишаниот Меморандум за разбирање и Договорот за домаќин и ќе
продолжи со активностите, кои се преземени досега од страна на Регионалната
канцеларија на СЗО за Европа. Како што посочи Тодоров, ќе се обезбедува
континуирана административна и техничка поддршка во многу важна SEEHN
иницијатива - да се подобри здравјето и да се промовира помирувањето и стабилноста
во регионот преку регионална соработка и синергија. Секретаријатот ќе управува со
севкупните активности на Мрежата, вклучувајќи ја и работата на проектните канцеларии
и Регионални центри за здравствен развој. Секретаријатот ќе биде основата и темелот
за одржливост на Здравствената мрежа на ЈИЕ и пример за регионална соработка за
јавно здравје, мир и економски развој во овој регион на Европа.

Велес - модерен град на
среќни и задоволни
граѓани
24 часа

7 дена

30 дена

1. Груевски се пошегува: Како Бранко ја правел
програмата (ВИДЕО)
2. ВИДЕО: Како се поздравија Талат Џафери и
Стојанче Ангелов
3. ВИДЕО: Како „чкембарите“ дивееја по мечот
Пелистер-Вардар
4. Албанците на крајот од протестот се степаа меѓу
себе
5. ФОТО: Македонската група во канадскиот
парламент
6. Голема тепачка во клубот „Сити“ во Битола
7. Со подобар квалитет до поголем извоз на млеко

Не биди вчерашен,
читај Денешен!

Видео: Ники Минажпопровокативна амин!
Like

Видеото е превземено од првата македонска интернет телевизија Македонија24.
Превземањата се во согласност со условите пропишани од Македонија24.

Kurir
Ми се допаѓа

90.503

СПОНЗОРИРАНИ ЛИНКОВИ

Курс по фотографија во Центар за обука ЕВА
Создадете своја визуелна уметност. Изразете се креативно.
Центар за обука ЕВА е во потрага по нови фотографски таленти за
курсот кој ќе почне на 16-ти март.

Обука за комуникациски вештини
Развој на комуникациски вештини и ефикасност во деловни средини,
техники и фази на преговарање, разрешување и превенирање на
конфликти.

Македонска етно едукативна тура
Научете за македонската традиција, музика, храна, облека, накит и места во 4 дена.

0

Видео: Хрватска
самоука шминкерка се
трансформира во
Тоше Проески
Like

25

Фото+Видео:
Хрватска холивудска
актерка во жешки
секси сцени
Like

4

