
במחקר המקי. ביותר עד כה בעניי( הסיבוכי! הכרוכי!
נימולי! בממוצע, 476בברית מילה, התגלה שאחד מכל 

יסבול מסיבו7 כלשהו כתוצאה מהמילה.
", כתבPediatricsהמחקר מתפרס! היו! בכתב העת "

העת היוקרתי של האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדי!.
א7 המחקר הצליח למשו7 ביקורת על שיטת המחקר שלו,
המתבססת על מידע מתיקי! רפואיי!, במקו! על גיוס
משתתפי! חדשי! למחקר. זה מקשה על הסקת מסקנות

חד;משמעיות מהמחקר.
 תינוקות130,475החוקרי! בדקו תיקי! רפואי! של 

 תינוקות שלא נימולו, כול! נולדו223,822שנימולו ו;
במדינת ואשינגטו( במש7 תקופה בת תשע שני!.

המחקר מתייחס רק לשהות הראשונית של התינוקות בבית
החולי!, ואינו כולל סיבוכי! שקרו לאחר שחרור
התינוקות לבית!. בראש המחקר עמד ד"ר דימיטרי
כריסטאקיס, מומחה לרפואת ילדי! באוניברסיטת
ואשינגטו(. לדבריו, חוקרי! רבי! בדקו את התועלת
שבביצוע ברית מילה, אבל מעטי! בחנו את הסיכוני!

הכרוכי! בה, והיא "נשארה שנויה בחלוקת".
אבל כריסטאקיס לא היה מסופק מהעדויות הקיימות על
הסיכוני!, בשעה ש"הורי! שואלי! על זה כל הזמ(".

מקרי!(, 230הסיבו7 הנפו> ביותר במחקר היה דימומי! )
מקרי!(. אחד הנימולי! 56ונזק כלשהו לפי( שדרש טיפול )

במחקר נפגע בזמ( המילה בצורה כה חמורה, עד שנזקק
לשחזור של הפי(.

אחת הטענות הפופולריות של המצדדי! בתועלת הרפואית
של המילה, היא שביצועה מקטי( את הסיכוי ללקות בסרט(

רפואיי מסיבוכי סובלי נימולי
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הפי(. אול! החוקרי! גילו שעל כל מקרה שבו מנעה המילה
סרט(, היו שני מקרי! של סיבוכי! שנגרמו ממילה. בכל
אופ(, סרט( הפי( הוא סוג נדיר של סרט(, המתפתח בדר7
כלל באנשי! מאוד מבוגרי!. אפשר להוריד את הסיכו(

ללקות בו ג! בעזרת היגיינה טובה.
כריסטאקיס אומר שהמילה נשארה הלי7 "בטוח יחסית.
אנחנו מדברי! על סיכוני! מאוד נדירי! ויתרונות מאוד
נדירי!. רוב הילדי! לא יפיקו תועלת רפואית ולא יסבלו
מסיבוכי! כתוצאה מהמילה. אבל בעיני הורי! מסוימי!
הסיכו( שעליו אנחנו מדווחי! עשוי לעלות על התועלת,
ויש להביא בחשבו( את דרגת הסלידה של ההורי!

מהסיכו(".
הוא ד( ג! ברגשות אשמה. לדבריו, הורי! שבנ! סבל
מתופעות לוואי בעקבות המילה עלולי! לחוש אשמי! יותר
מהורי! שבנ! הערל לקה בדלקת בדרכי השת( ;
שלנימולי! יש סיכוי נמו7 יותר ללקות בה. לכ( יש להשאיר

את ההחלטה בידי ההורי!.
גונ/: התינוקות שנבדקו צעירי$ מדי

 אל. תינוקות. כמעט בכל35בישראל מלי! מדי שנה כ;
הבעיות העלולות להתלוות למילה אפשר לטפל בקלות
רבה, א7 ג! הבעיות שהיא מועילה במניעת( לרוב אינ(
חמורות. על בעיית הדימומי!, למשל, שהיתה הרווחת
ביותר במחקר, אפשר להשתלט בקלות. ד"ר פנחס גונ(,

כירורג ומוהל, סבור שבמילה יש תועלת רפואית.
הוא מצביע על כ7 שהתינוקות במחקר נימולו בגיל יומיי!;
שלושה, גיל שבו רמת תפקודי הקרישה פחות טובה מבגיל

 ימי!, שבו יש לבצע את המילה לפי הדת היהודית.8

 "ברית מילה הוא מעשה נוראי וכואב", אומר רופא
פלסטיקאי ממרכז האר> הקורא להורי! שלא לערו7 ברית

מילה לילדיה!.
הרופא, פרופ' ד( מלר, החבר בעמותת עלה למניעת
השתלטות חרדית, אומר היא הוא הגיע למסקנה זו לאחר
שאליו כמנתח פלסטי הגיעו מקרי! רבי! של ילדי! שנפגעו

במהל7 ברית המילה.
"יש בעיות רבות בברית הנעשית ע"י אד! שאינו רופא,
אומר פרופ' מלר. במקרי! רבי! נוצרי! דימומי! ואפילו
נחת7 חלק מאיבר המי(. באחרי! הילדי! עלולי! לסבול

מאובד( ד! ומגיעי! במצבי! קשי! לבית החולי!".
פרופ' מלר ממלי> שלא לערו7 ברית מילה כלל. "זוהי
התעללות בילד שלא יודע לדבר, ואנחנו ג! לא יכולי!

להצדיק את זה משו! סיבה שהיא".

רופא פלסטיקאי קורא:
לא לבצע יותר ברית מילה

גדעו שמרלינג )"מעריב"(


