
 

Работно тело  
за здравство 

АМЕРИКАНСКА СТОПАНСКА КОМОРА 

ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

75%

12,15%

12,15%
Здравствена 
заштита

Развој на 
софтвер

Правни услуги

Членови на работно тело 

Подобрување на пристапот до нови лекови и 

медицински помагала и поттикнување иновации 

во здравствениот сектор 

▪ Воспоставување на одржлив систем за 

редовно и транспарентно ажурирање на 

позитивната листа на лекови 

▪ Поедноставување и прилагодување на 

постапките за јавни набавки во секторот   

▪ Иницирање на подобри услови за развој на 

иновации во секторот 

Воспоставување на стабилна, транспарентна и 

предвидлива регулаторна средина базирана на 

конструктивна соработка помеѓу јавниот и 

приватниот сектор 

▪ Учество на приватниот сектор во процесот на 

креирање на јавни политики од областа на 

здравствениот систем 

Унапредување на ефикасноста на здравствениот 

систем  

▪ Подржување на развојот на дигиталното 

здравство 

▪ Промовирање на употребата на податоци и 

мерење на резултатите во здравствениот 

сектор 

 Придонесување кон постигнување на целите за 

одржлив развој на Обединетите нации во областа 

на здравјето 

▪ Подигнување на свеста за превенција и 

подобрување на животниот стил 

основни цели 
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1000 Скопје  
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Американска стопанска комора во Северна Македонија е 

стопанска интересна заедница основана во 2000 година. 

 

Во својата визија, АмЧам ја гледа Република Северна 

Македонија како целосно интегрирана и конкурентна членка на 

глобалната економија и атрактивен инвестициски центар за 

меѓународниот бизнис во регионот. 

Мисијата на AmCham е да го зајакне гласот на  

меѓународниот бизнис во Северна Македонија, и 

да промовира одржливо, предвидливо и  

конкурентно деловно опкружување. 

 

Во рамки на АмЧам, формирано е работно  

тело за здравство коeшто се залага за  

унапредување на здравјето на населението.   

.   

2022 година 
Скопје 
Северна Македонија 

Овој документ не може да се користи или да се репродуцира за надворешна дистрибуција во било која форма без согласност од Американската стопанска комора 
во Северна Македонија.  

 


