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Антоанета Гатева
- интервю
				

1. Моля, представете се.
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медицина, фармакология и стоматология, както и със следдипломно обуКазвам се Антоанета Гатева, асистент чение на специализанти и лекари.
съм към Катедрата по вътрешни болести на Медицински университет – 3. Кое Ви запали към науката и
София, в Клиниката по ендокриноло- кога се случи това?
гия и болести на обмяната на УМБАЛ
„Александровска“. Лекар съм.
Към науката ме запали моят научен
ръководител проф. Здравко Каменов
2. Коя научна институция пред- в началото на 2009 година, когато поставлявате и с какво се занимава стъпих в клиниката като специалитя?
зант по ендокринология. Оттогава се
занимавам с научна дейност под негоМедицински университет – София, се во ръководство.
занимава с обучение на студенти по
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4. В коя област на науката се за- вация и липсата на пари за осъщестнимавате в момента?
вяване на научните проекти.
9. Какво бихте казали на хората,
които все още се колебаят дали
да се занимават с наука в България?

Бих им казала, че ако попаднат на
5. С какво заглавие беше послед- подходящото място, нещата, с които
ната Ви публикация?
се занимават, ще им донесат огромно
удовлетворение независимо от трудNT-proBNP levels in premenopausal ностите и ниското заплащане.
women with polycystic ovarian syndrome
and/or obesity.
10. Какво според Вас трябва коренно да се промени в България
6. Има ли бъдеще науката в Бъл- спрямо науката?
гария и как го виждате Вие?
За да се развива науката в България,
Науката в България ще има бъдеще би трябвало да се промени отношесамо ако се разработят подходи за на- нието към научните работници и насърчаване на младите хора да се зани- уката като цяло. Научната работа би
мават с научна дейност тук, вместо да трябвало да е достатъчно престижна
заминават да работят в чужбина, къ- професия, за да имат мотивация младето им се осигуряват много по-добри дите хора да се занимават с това.
условия за развитие.
11. Занимавали ли сте се с нещо
7. Как оценявате работата на еки- извън научната работа?
па си?
В момента съм лекар в УМБАЛ „АлекЗа мое щастие, в момента работя в сандровска“, обучавам студенти по
много добър и активен екип.
медицина в Клиниката по ендокринология, работила съм и в медицинско
8. Има ли млади хора, които ис- издателство.
кат да се занимават с наука?
В България все още има, макар и малко, млади хора, които биха искали да
се занимават с наука. Трудностите са
свързани с ниската финансова моти-
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Научната ми работа е в областта на
медицината. В момента работим по
проект за превенция на диабета и неговите усложнения при пациенти с
предиабетни състояния.
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