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1. ERS Annual Congress, Stockholm, September 7-11,1996
*Clinical Aspects and Characteristics of Hospitalized Tuberculosis Patients in Skopje

2. 1st Slovenian Congress of pomology, Bled, Slovenia, October, 3-5, 1996
*Serum markers CYFRA 21.1,NSE and CEA in lung cancer

3. Conference on Global Lung Health and the Annual Meeting of the IUATLD,
Paris, France, 1-4 October 1997
*Hematogenous lung tuberculosis

4. II Конгрес на Македонско респираторно здружение, Охрид
18-21 Јуни, 1977
*Белодробна и лимфонодална саркоидоза

5. II Конгрес на Македонско респираторно здружение, Охрид
18-21 Јуни, 1997
* Медикаментозна терапија на воспаленија на бел дроб кај геријатриски пациенти

6. Интернационален симпозиум на Македонското здружение на
кардиолози, Охрид,
Октомври 1-4, 1998
* Клинички и ехокардиографски прика на endocarditis
bacterialis subacuta, insufitientio valvulae semilunaris aortae, со негативни хемокултури

7. Balkan association of alergology, Sofia, 28-30May,1998
* Psychological condition pf patients with bronchial asthma

8. Хронична Обструктивна Белодробна Болест
* Национален консенус, Скопје 1999

9. ERS Annual Congress, Madrid, Oktober 9-13,1999
*Comparation between bacteriological conversion in new sputum positive
pulmonary tuberculosis patients treated with different therapeutic regimes

10.ERS Annual Congress, Florence, Italy, August 30-Septeber 3, 2000
*The profile of patients with relapse of Tuberculosis

11.Македонски конгрес по кардиологија, Охрис,
Мај 30-Juni 2, 2001
*Ефекти од лекување на пациенти со Celiprolol

12.World Conference on ung Health of IUATLD (Internacional Union Against
Tuberculosis and Lung Disease) Paris,France, 1-4 November 2001
*Analysis of the retreatment cases of tuberculosis

13.Пулмо инфо (Списание на здружение на пневмофтизиолози на РМ)
2003
*SARS(Тежок акутен респираторен синдром)

14. Конгрес на лекарите на РМ со меѓународно учество, Охрид, Јуни

*Функционални тестови кај болни со белодробна ТБЦ

15.ERS Annual Congress,Viena, Austria,September 27-1 Oktober, 2003
* The correlation between chronic obstructive pulmonary diseases and TB sequelae

16.Конгрес на македонско респираторно здружение со меѓународно
учество, Охрид, 15-18 Октомври
* Информацијата – најдобра превенција за туберкулозата и сидата

17.Конгрес на македонско респираторно здружение,
Со меѓународно учество, Охрид, 15-18 Октомври 2003
* Вентилаторна инсуфициенција кај болни од белодробна ТБ

18.Конгрес на македонско респираторно здружение,
Со меѓународно учество, Охрид, 15-18 Октомври 2003
* Ефекти од лекувањето на пациенти заболени од хипертензија и астма, со
целипролол

19.VII Симпозиум – Актуелни пневмофтизиолошки проблеми HOBB,
Oхрид, 7-8Maj 2004
* Пушачки навики кај вработените во пневмофтизиолошката дејност во РМ

20.I-Конгрес на лекарите по општа медицина на Македонија, Охрид,
јуни 2004
* Најчести причини за посета на матичниот лекар

21.I-Конгрес на лекарите по општа медицина на Македонија, Охрид,
јуни 2004
* Наше искуство од шестмесечен третман со Becotide 50 кај болни со
пролонгирана кашлица.

22.3-rd Slovenian congress of pneumology and allergology
Portoroz,Slovenia,Oktober 20-22 2004
* Silicosis –the oldest Known Occupational Disease

23.Pulmo info (Списание на здружението на пневмофтизиолозите на РМ)
Скопје, 2004
* POPs-me|ународна акција против перзистентните органски загадувања.

24.Конгрес по превентивна медицина на Македонија со меѓународно
учество, Охрид , 4-7 Октомври 2006
* Застапеност на пушењето кај болни со различни белодробни
заболувања

25.17-ти Конгрес на лекарите на РМ – со меѓународно учество , Охрид, 10
– 13 Октомври,
* Потребата од хронична терапија кај пациенти над 65 год.
(орална презентација)

26.IV Конгрес на Македонско респираторно здружение со меѓународно
учество, Охрид 27-30 Септември, 2008
* Ефектите од употребата на Budesonidum кај наши испитаници

27.IV Конгрес на Македонско респираторно здружение со меѓународно
учество, Охрид 27-30 Септември, 2008

* Респираторни заболувања во ординација по општа медицина

*Маркираните наслови се лични трудови, а останатите како коавтор

