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Име  Наде Кочовска-Камчевска 

Образование и проекти 

Име на институција  Универзитет Св.Кирил и Методиј- Скопје 

Факултет  Медицински Факултет- Скопје, Клиника за Пулмологија и алергологија 

Стручен назив  Субспецијалист по пулмологија и алергологија 

Име на институција  Универзитет Св.Кирил и Методиј- Скопје 

Факултет  Медицински Факултет- Скопје 

Стручен назив  Специјализација по Интерна медицина 

Име на институција  Универзитет Св.Кирил и Методиј- Скопје 

Факултет  Медицински Факултет-Скопје 

Стручен назив  Постдипломски студии,Клиника за пулмологија и алергологија 

МАЈЧИН ЈАЗИК  МАКЕДОНСКИ 

ДРУГИ ЈАЗИЦИ АНГЛИСКИ И ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 
  

публикации   
- 1981 г- Југословенски студентски конгрес на студенти по медицина и 

стоматологија, -Сараево- Рахитис во доенечка возраст ”и” 
Муковисцидоза со рани манифестации на холестаза” 

- 1997- ll Респираторен македонски конгрес со меѓународно учество- 
“Иатроген Cushing кај пациент со екстринзичен тип на бронхијална 
асма”- приказ на случај 

- 1997- ll Респираторен македонски конгрес со меѓународно учество- 
“Ехокардиографска процена на пулмоналната артериска хипертензија 
кај болни со хронично пулмонално срце” 

- 1997 – Европски респираторен конгрес, Мадрид, Шпанија 

- 1998- Имунолошка школа во рамките на Катедрата за базична 
имунологија- Медицински факултет- Скопје 

- 2000- Балкански симпозиум за алерген специфична имунотерапија- 
Охрид 

- 2003- III Македонски респираторен конгрес со меѓународно учество  

- „Неспецифичен бронхо- провокативен тест со хистамин кај 
пациенти со алергиски ринит“  
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- 2004- Европски респираторен конгрес Амстердам, Холандија 

- 2004- II Македонски имунолошки конгрес со меѓународно учество 

- Целуларен имунитет кај пациенти со интринзичен облик на 
бронхијална асма 

- Прв стадиум на саркоидоза- дијагноза и третман- Приказ на 
случај 

- 2004- Промовирана во член на Советодавното тело на Македонско 
респираторно здружение 

- 2008- IV   Респираторен македонски конгрес со меѓународно учество – 

- Алерген специфична имунотерапија со алергоиди во 
третманот на алергискиот тип на бронхијална астма- усмена 
презентација 

- Третман на бронхијална асма со инхалаторни кортикостероиди 

- Висок плеврален излив кај пациентка со 
постхолецистектомична билијарна цироза- Приказ на случај 

- 2009- Пулмолошки симпозиум- Третман на ХОББ со долгоделувачки 
антихолинергици- Српско респираторно друштво- Белград 

- 2010- Организирани три работилници на тема „Астма тренинг курс“- 
предавач 

- 2011 – учество на Конгрес на интернисти на Р. Србија 

- 2011 – II   Избрана да изведува клиничка настава на студенти од IV-та 
година на Фармацевтскиот факултет при УКИМ – Скопје од областа на 
пулмологија и алергологија 

- 2012 – учество на Конгрес на МРЗ 

- 2013 – “The many faces of COPD” – Заеднички симпозиум на МРЗ и 
Турската академија на респираторното здружение, Охрид, Република 
Македонија 

- 2013- Субспецијализација од Пулмологија и алергологија 

- 2014- „Алергиски болести- време е да делуваме“, Трет Алерголошки 
конгрес на алерголошкото здружение на Македонија, Скопје, Р. 
Македонија  

- 2014- „Adriatic COPD forum“- Дубровник- симпозиум  

- 2014- „Asthma vs HOBB“- симпозиум, Ница, Р. Франција 
     

Членство во професионални 
тела,  уредничка  и 
рецензентска активност, 
награди и постигнувања 
(доколку има) 

 
- Лекарска комора на Р. Македонија, 

- Македонско респираторно здружение  - член на Советодавното тело 

- Македонско лекарско друштво 

- European respiratory society - член од 2003 г ЕRS 
Стручни компетенции во 
секојдневната практика 

 
- функционална дијагностика на белодробни болести 


