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                                                        ИЗВЕШТАЈ 

 

 

Извештај за учество на СЗО европска конференција на високо ниво за незаразни 

болести : Време за испорака - остварување на целите за незаразните болести 

и воспоставување на оддржливи развојни цели во Европа, 9 и 10 април, 2019 

година во Ашгабат, Туркменистан 

 

 

Во улога на редовен професор на Факултетот за медицински науки, УГД за области 

од менталното здравје и во улога на Национален координатор за ментално здравје 

на Светската здравствена организација (WHO) на 9 и 10 април, 2019 година во 

Ашгабат, Туркменистан, присуствував на СЗО европска конференција на високо 

ниво за незаразни болести : Време за испорака - остварување на целите за 

незаразните болести и воспоставување на оддржливи развојни цели во Европа. 

 

На Конференцијата земаа учество над 350 министри, високи претставници од СЗО 

и национални координатори од 53 европски земји. Главниот фокус беше 

поместување од ниво на земја до интернационално ниво преку планирани акции, 

сѐ до постигнување на поставените цели до 2030 година. 

Конференцијата адресираше како да се имплементираат новите одлуки донесени 

со политичката декларација на третата средба на високо ниво за незаразни болести 

на Обединетите нации, за вклучување на менталното здравје и загадувањето на 

воздухот во агендата на незаразни болести. 

 

На посебната сесија за ментално здравје, ја претставив новата Националната 

стратегија за заштита и промоција  на менталното здравје на Република Северна  
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Македонија, 2018-2020 год., во чија изработка активно учествував како член на 

Националната комисија . Исто така, дискутирав за можностите за имплементирање 

на скринингот на менталните болести, посебно кај коморбидитети со незаразни 

болести, и креирање на база податоци во примарната здравствена заштита со цел 

креирање на емпириски базирани превентивни и интервенти програми. Ги 

претставив моите искуства и клинички истражување за депресијата кај 

адолесцентите, како и скринингот што го направив кај адолесцентната популација 

за депресија во изминатите години во нашата земја. Посебно беше нагласена 

улогата на науката и меѓународната научна соработка за постигнување на 

поставените цели до 2030 година.     


