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Образование: 

1966г. средно образование в 12-то СПУ – София в клас с разширено обучение по 

математика. 

1973 г. висше образование по медицина в Медицинска академия – София 

1979 г. специалност по физиология 

1993 г. кандидат на медицинските науки 

Месторабота и служебно положение: 

Постъпва в катедрата по физиология при Медицински Факултет – София на 4.01.1974 г. 

като асистент. От 1979 г. старши асистент; от 1982 г. главен асистент, от 2003 г. 

извънреден доцент, от 2005 г. редовен доцент. 

В периода 1982 – 2002 г. – административен асистент на катедрата по физиология. 

Специализация: 

Педагогическа специализация в Московски медицински институт (1985 г) 

Участие в научни проекти и програми: 

1. Дългосрочна програма за комплексно изследване на човека и неговия мозък с оглед 

повишаване на интелектуалните възможности на личността и разгръщане на нейните 

творчески сили (1985-1988 г.). 



2. Участие в изследователски проект на тема : „Влияние на изискването за детайлно 

зрение и интелектуална натовареност върху акомодацията” (Договор с ВМИ - София, 

1992г.). 

3. Ръководител на изследователски проект на тема „Сравнително изследване чрез on -и 

off -стимулация на зрителната система на еметропи и миопи (Договор  с ВМИ - София, 

1994г.). 

4. Участие в инфраструктурен проект на тема: „Електроретинографски промени в 

слоевете на ретината при макулна дегенерация свързана с възрастта и миопия“ 

(Договор с Медицински университет - София, 2009г.) 

Преподавателска дейност: 

Провеждане на практически упражнения и изнасяне на лекции на медици, стоматолози, 

фармацевти и ерготерапевти. Участие в написване на учебници, практически 

ръководства, протоколни тетрадки и тестове. Създаването на учебни филми. 

Многогодишно провеждане на специализиран избираем курс по физиология на 

зрителната система. 

Научна дейност: 

Основни направления: психофизично изследване на механизмите на ориентационна 

избирателност в зрителната система на човек; изследване на тонична акомодация; 

изследване на чувствителност за контраст на миопи и еметропи. Периметрични 

характеристики на светлинната чувствителност на миопи. 

Членство в научни организации: 

Член на Дружеството за физиологични науки, Дружеството за невронауки и 

Дружеството за очни изследвания. 

Представителни научни трудове: 
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accommodation. Invest Ophthalmology Vis Sci .1990;31:2456-2458. 

4. Бистра Димитрова Стоименова (1993). „Механизми на ориентационната 
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