ימליץ
משרד הבריאות
להימנע
ממנהג

מציצת דם בבריתמילה

משרד הבריאות מתכנן להפיץ
העוסק בסכנות וביתרונות של
$DN2$המילה $DN2$.במסמך ,שיופץ באופן קבועליולדותולהורים
לה.
מהמנהג שבו מב־
$TS1$מבצע$TS1$
טריים ,ימליץ המשרדלהימנע
$DN2$מבצע $DN2$המוהל מציצת דם באמצעות הפה באיבר הני־
$TS1$הנימול$TS1$,
צע
את הסיכון
$DN2$הנימול $DN2$,טקס שלדברי רופאיםמגדיל פי
מול,
5.3
להידבקות התינוק בהרפם .על פי נתוני איגוד רו־
$TS1$רופאי$TS1$
ההידבקות בהרפם בקרב תי־
$TS1$תינוקות$TS1$
פאי
$DN2$רופאי$DN2$הילדים ,שיעור
מקרים למאה אלףלידות .״מדובר
נוקות
$DN2$תינוקות $DN2$הוא4.8
המקרים לא מתבצע על ידי אנשי
בטקס שברוב
רפואה״ ,הסביר פרופ׳ אלי סומך ,יו״ר איגוד רו־
$TS1$רופאי$TS1$
פאי
$DN2$רופאי$DN2$
הילדים,״לכן המידערלבנטי לכל מי שמעורב
בתהליך ,בראש ובראשונהלהורים״
מסמך

מפורט

טקס ברית המי־
$TS1$המילה$TS1$.

עידו

אפרתי

ויאיר

אטינגר,

עמוד

להורים
ימליץ
משורהבריאות
להימנע

מילה
ממנהג מציצת הדס בטקסי בדית
המשרד יפיץ

מסמך
ליולדות

העוסק בסכנות וביתרונות

של בריתהמילה.לדברי

רופאים ,מציצה דדך

הפהמגדילה את הסיכוןלהידבקות

בהדפס

ויאיר אטינגר לדבריו,
יאיר
אפרתי
עידו
המקרים לא
$DN2$אנשי $DN2$רפואה,ולכן המידע הזה רל־
$TS1$רלוונטי$TS1$
שי
אחרי שנים רבות שבהן נמ־
$TS1$נמנע$TS1$
$DN2$רלוונטי $DN2$לכל מי שמעורבבתהליך,
וונטי
$DN2מלעסוק בנושא ,מתכנן מש־
$TS1$משרד$TS1$
נע
להורים״.
בראש ובראשונה
 $DN2$הבריאות להפיץ מסמך מפו־
$TS1$מפורט$TS1$
רד
 $DN2$העוסק בסכנות וביתרונות של
רט
תהליך ניסוח המסמך המיועד
נמשך כמה שנים ,ומעורבים בו
טקס בריתהמילה .במסמך ,שיופץ
גם המועצה הלאומית לבריאות
באופן קבוע ליולדותולהורים
הילד ואיגוד רופאיהילדים וכן
טריים ,ימליץ המשרדלהימנע
אנשי הרבנות הראשית .לדברי
מהמנהג שבו מבצע המוהל מצי־
$TS1$מציצת$TS1$
$TS1$הנימול $TS1$,יו״ר המועצה הלאומיתלבריאות
 $DN2$דם באמצעות הפה באיבר הני־
צת
$TS1$מהמוהלים $TS1$הילד ,פרופ׳ פרנסים מימוני ,ני־
$TS1$ניסוח$TS1$
 $DN2$טקס המקובל אצל חלק מה־
מול,
המסמךלווה בלא מעט מח־
$TS1$מחלוקות$TS1$,
סוח
$DN2$ניסוח$DN2$
ים$DN2$ושלדברי רופאיםמגדיל
מוהלים
את הסיכוןלהידבקות של לוקות,
פי
5.3
$DN2$מחלוקות $DN2$,ובאחרונה הועברו הערות
המועצה למשרד הבריאות.
התינוק בהרפם.
אחד הגורמים שתרמו להתנ־
$TS1$להתנעת$TS1$
המסמךכולל התייחסותלסו־
$TS1$לסוגיות$TS1$
חששם של רו־
$TS1$רופאים$TS1$
$DN2$להתנעת $DN2$התהליך היה
ת $DN2$כמו מיהו מוהל מוסמך ורו־
$TS1$ורופאמוהל$TS1$
גיות
עת
$DN2$רופאים $DN2$מהידבקות של תינוקות בה־
$TS1$בהרפם$TS1$
פאים
פא־מוהל
והל $DN2$והסברים רפואיים על
$DN2$בהרפם $DN2$במקרים שבהם משולב בט־
$TS1$בטקס$TS1$
רפם
התהליך עצמו ,ובפרט על אופן
$DN2$בטקס $DN2$ברית המילה מנהג ה״מציצה
החבישה ,האלחושועוד .על פי
קס
מדובר

ב״טקם

שברוב

מתבצע על ידי אנ־
$TS1$אנשי$TS1$

התכנון,

המסמך יופץ באופן קבוע

הישירה״ .על

$TS1$רופאי$TS1$
רו־
פי נתוני איגוד

פאי
כחלק מהמידע שנמסר ליולדת
$DN2$רופאי$DN2$הילדים ,שיעור
מסתכם
בהרפם בקרב ילודים
בבתיהחולים או בתחנות טיפות
מקרים ל 100 -אלףלידות.
ב-
חלב בימים הראשוניים שלאחר
4.8
מהמקרים נג־
$TS1$נגרמים$TS1$
הלידה.
עודעולה כי ׳ל 10
מהדבקה אוראלית על ידי
רמים
$DN2$נגרמים$DN2$
טקס ברית המילה מוגדר בי־
$TS1$בישראל$TS1$
הפה ,ב 2012 -צילום:
הורה ,מטפל או בעקבות ברית מי־
$TS1$מילה$TS1$,
פעולה דתיתולא רפואית,
שראל
ל$DN2$
רויטרס
ציוד לביצוע ברית מילה בירושלים הכולל נוזל לחיטוי
ובמערכת הרפואית העדיפו עד לה,
$DN2$מילה $DN2$,סיכוןהגדול פי 4.3לעומת
נכתבת בימיםאלו .בחוברת מפו־
$TS1$מפורטים$TS1$
המקרים
שאינה חרדית .״באחד
מילה ללא מציצה ישירה.
כה שלא להתייחם לנושא .מדי
ממקרי
ההרפס
הנתונים הללו מוכרים היטב לפי איגוד רופאיהילדים%01,
$DN2$מפורטים $DN2$נושאים כגון הליךהמילה,
רטים
שבו אושפזאצלנו תינוק עם הר־
$TS1$הרפס$TS1$,
שנה
מתקיימות בישראל כ70 -
מבצע הברית ,הכנהלברית ,הסי־
$TS1$הסיבוכים$TS1$
התעקשה שלא היתה
$DN2$הרפס $DN2$,האם
פס,
הרפואית וגם הדתית.
$TS1$בקרב $TS1$בקהילה
אלף בריתות ,ובכלל זה גם בק־
בקרבילודים נגרמים בשל הדבקה אוראלית
האפשריים לאחר ברית מי־
$TS1$מילה$TS1$
בוכים
$DN2$הסיבוכים$DN2$
מציצה ישירה .ביקשנו לראות
הרבנות
הכריזה
בשנת
האוכלוסייההמוסלמית ,הנ־
$TS1$הנעזרת$TS1$
רב
$DN2$
2002
$DN2$מילה$DN2$ועוד .טיוטת החוברת נמצאת
לה
את סרט הווידאו מהאירוע ,וזה
ישירה.
ובדיקה
בהרפס,
שנדבק
לשימוש
האפשרות
הראשית
יהודים.
כמוהלים
היא
גם
על
עזרת
ת$DN2$
עוררה
בהתדיינות עם המועצההלאומית
אכן מה שקרה״ ,מספר סומך.לדב־
$TS1$לדבריו$TS1$,
בדיקה מדגמית ראשונית שנ־
$TS1$שנערכה$TS1$
שנמצא
חשד שהנגיף
שיעור הסיבוכים הרפואיים של בכליסטרילי(״קשית״) לשאיבת
hsv-1
),
החילוני שאינו לפדיאטריה והאיגודלרופאייל־
$TS1$ילדים$TS1$.
$DN2$לדבריו $DN2$,דווקא הציבור
ריו,
וולפםון בחו־
$TS1$בחולון$TS1$
$DN2$שנערכה $DN2$בביתהחולים
בחלל הפה ,הועבר אליו באמצ־
$TS1$באמצעות$TS1$
שבהם קיימת סכ־
$TS1$סכנה$TS1$
במקרים
הדם
ברית המילה הוא נמוך ומסתכם
ערכה
$DN2$ילדים $DN2$.היות שבחוברת יש התייחסות
דים.
בקיא בהלכות ובדקויות הכרוכות
$DN2$באמצעות$DN2$המוהל שמל אותו תוך שימוש לון
$DN2$סכנה$DN2$להעברת מחלה מידבקת .הנו־
$TS1$הנושא$TS1$
נה
בכ 70 -מקרים בשנה ,רובם המכ־
$TS1$המכריע$TS1$
$DN2$בחולון $DN2$על ידי ד״ר אלומהחובלסלע,
עות
בטקס אינו נותן את דעתועל מנהג להליך המילה
ד״ר דיאנה טשר ופרופ׳ אלי סומך
ב״מציצה ישירה״ .בישראל פרסם
בשנת
$DN2$הנושא $DN2$צףועלהלדיון שוב
שא
 $DN2$אינו חמור.
ולפעילות הוועדה
ריע
הבין־משרדית (ועדה של מש־
$TS1$משרד$TS1$
והשלכותיו.
המציצה הישירה
בשנת  2013האיגוד לרפואתיל־
$TS1$ילדים$TS1$
 2012על רקע חקירה פלילית
״קיים חוסר אחידות ויש פע־
$TS1$פערי$TS1$
מצאה כי ב-׳ל  49מהמקרים נע־
$TS1$נעשה$TS1$
רד
הבריאות נמסר בת־
$TS1$בתגובה$TS1$:
ממשרד
$DN2$נעשה $DN2$שימוש במציצה ישירה,ואילו
שה
לניאונטולוגיה מכ־
$TS1$מכתב$TS1$
$DN2$ילדים $DN2$והאיגוד
דים
באשר לנסיבות מו־
$TS1$מותו$TS1$
 $DN2מידעגדולים בכל מה שקשור בברוקלין
רי
$DN2$משרד $DN2$הבריאות והרבנות הראשית),
הגרסה המגובשת תועברלרבנות
בריתות
בנושא
״חוברת
גובה:
$DN2$בתגובה$DN2$:
לא ידעו כלל אם היא בו־
$TS1$בוצעה$TS1$.
ב<-
$DN2$מכתב $DN2$הקוראליולדותלבחור כמוהל
תב
$DN2$מותו $DN2$של תינוק
תו
לבריתמילה״ ,מסביר פרופ׳ אלי
%31
בספטמבר 2011
באוכלוסייה מילה ,המיועדתלציבורהכללי,
המשתמש בקשית במקום מציצה
התינוק מת בביתהחולים לאחר
סומך ,יו״ר איגוד רופאיהילדים.
הראשית לשם קבלתהערותיה״.
$DN2$בוצעה $DN2$.הבדיקה נערכה
צעה.
ההידבקות

