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שמואל ברמן FBCO BSc
 37שנות ניסיון ביצור והתאמת עדשות מגע בהתאמה אישית לעין החולה במצבים של קרטוקונוס ,אחרי
השתלת קרנית ,קרניות מעוותות עקב פציעות או דלקות ועוד מצבים רבים.
למעלה מ 25-שנות ניסיון בהתאמת עדשות מגע סקלרליות לעיניים אשר אף עדשה אחרת לא עוזרת כדי
לדחות ו/או לבטל את הצורך בניתוח.
 37שנות ניסיון בהתאמת עדשות מגע ומשקפיים לתינוקות וילדים אחרי ניתוח קטרקט ופזילה.
התאמת עדשות מגע פרוסטטיות לאנשים שעינם פגועה אסתטית בעזרת עדשות צבעוניות .התאמת כל
סוגי עדשות מגע )ראייה וטיפוליות( ומשקפיים.
קורות חיים
 1969בוגר המחלקה לאופטומטריה באוניברסיטת מנצ'סטר אנגליה )of Institute University Manchester
Science & Technology).
עבודה בייצור עדשות מגע ב Co & Nissel. G -כ Fitter Honorary-בt‘Dep Hospital Eye s‘Moorefield-
Prof. Montague Robin MDשל בניהולו of Contact Lenses & Prosthetics
.הגדולה בבריטניה באופטומטריה לעסוק רשיון וקבלת רישוי בחינות 1970 BOA
 1970חזרה לישראל עבודה ברפאל את ברמן )אופטומטריסטים( .הצטרפות לצוות של מרפאת עיניים
בניהולו של ד"ר רודולף ז"קש ז"ל ,אח"כ פרופ' רוברט בר יצחק ,פרופ' פנחס נמט ופרופ' יצחק אבני.
 1970הקמת מרפאת עדשות מגע בבית החולים הדסה ת"א )לימים איכילוב( בהנהלת פרופ משה לזר ועד
 1982כשמרפאה זאת נסגרה.
 1972מיקרולנס בע"מ הוקמה ליצור והתאמת עדשות מגע.
מדריך רופאים מתמחים לקראת בחינות שלב א' בהתמחותם במקצועות אופטיקה ואופטומטריה.
פרסומים
, Cornea 2003 22(4);308-310 Scleral Contact Lenses May Help Where Other Modalities Fail
בשיתוף פעולה עם מחלקת העיניים של בית החולים אסף הרופא.
מגזין האופטיקה והאופטומטריה בישראל  ,2003עדשות מגע סקלרליות כפתרון לקרטיטיס קשה מחשיפה
בחולה עם .CPEO
 American Academy ofסגל אורי ר"ד י"ע הוצג סקלרליות מגע עדשות על 2003 Poster
Ophthalmology Annual Meeting
.ברקת אירינה ר"ד י"ע הוצג '2004 Soft'k
השתלמויות בין לאומיות
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1982 Riens Visser Neimi Jen Netherlands
טיפול בעזרת עדשות מגע במחלות של המקטע הקדמי של העין ,קרטוקונוסPKP Irrosions Recurrent,
.רב סבל הגורמים רבים ומצבים ,Steven Johnson Syndrome Graft V Host
Donald Ezekiel Gelflex Perth Australia 2000
2002, 2004 Prof. Perry Rosenthal MD. Boston Foundation for Sight

איליה אורטנברג Optom .B

התאמת כל סוגי עדשות המגע )רכות ,קשות ,סקלרליות( לכל המצבים.
בדיקות ראייה והתאמת משקפיים לכל הגילאים :חד-מוקדים ורב-מוקדים.
קורות חיים
 1997-2001מכללה אקדמית הדסה ירושלים ,מדעי אופטומטריה.
 2002בי"ח הדסה עין כרם ,מחלקת עיניים ,יחידה למחלות קרנית וניתוחים להסרת משקפיים בהנהלת פרופ'
יוסף פרוכט-פרי.
 2001הצטרפות למיקרולנס בע'''מ.
 2005מדריך במכללת הדסה ,קורס לעדשות מגע מתקדמות.
 2006שר''פ הדסה בתל-אביב בהנהלת פרופ' יוסף פרוכט-פרי.
פרסומים
מגזין האופטיקה והאופטומטריה בישראל  ,2003עדשות מגע סקלרליות כפתרון לקרטיטיס קשה מחשיפה
לחולה עם .CPEO
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