
סיבוכי המילה
*דיסקיזוסמ אבשלו

המילה אינה ניתוח נטול סיכוני"; כדברי הרמב"": בב
"כי אי5 זו שריטה בשוק או כוויה בזרוע, אלא דבר שהיה

(.5קשה מאד מאד" )ראה עמ' 
הסיבוכי" העיקריי" של המילה כוללי": דימו", זיהו"
מקומי, זיהו" כללי, קרעי" בעור, חוסר עור, גשרי עור,
דלקת פי השופכה, הצרות פי השופכה, עצירת שת5, זיהו"
בדרכי השת5, מחלת כליות חסימתית, נמק חלקי או מלא
של הפי5, קטיעה חלקית או מלאה של הפי5, אובד5 אשכי"

ומוות.
סיבוכי" שמורגשי" יותר החל מגיל ההתבגרות ה": זקפה
מכאיבה, הנובעת מהסרת עור רב מדי, וזקפה עקומה,

.1הנובעת מהסרה לא סימטרית של העורלה
55 ל2%9אחוז הסיבוכי" המדווח בצפו5 אמריקה נע בי5 %

תלוי בהגדרת המושג סיבו:, בצורת המעקב, במשכו,
.2ובתנאי" נוספי"

באר; לא פורס" שו" מחקר, שעקב אחרי קבוצה של
תינוקות ובדק את מהות" וכמות" של סיבוכי המילה
בקרב"; כ5 לא ידוע לנו על קיומו של רישו" מרכזי או
מחוזי  כלשהו בנושא. תוצאות ראשוניות וחלקיות של סקר
סבוכי המילה בתינוקות וילדי" באר;, שדווחו בעיתונות
הרגילה והרפואית, מורות על עשרי" ושניי" מקרי מוות,
תשעה9עשר מקרי" של קטיעה או נמק של איבר המי5
ומאה שלושי" ושלושה מקרי" קשי", שנזקקו לטיפול
בבית חולי", עקב זיהומי", דימומי", חתכי", אובד5 עור
ודפורמציות אחרות. חלק מ5 הסיבוכי" גרמו לפי5 נזק חסר

תקנה.
ריבוי מקרי המוות יחסית לשאר המקרי" מלמד כמוב5
על דיווח מוטה, ולא על מיעוט מקרי הסיבוכי" ה"קלי"

יותר".
צ'ארלס ווייס דיווח על שני תינוקות בארצות הברית,

לאחר מילה ע"י מוהלי", ועל "תאונות" 1957שמתו ב9
רבות נוספות שגרמו, וכ5 על ההסתייגויות של הרופאי"
מעבודת". מקרי מוות בגלל המילה אינ" רשומי" ככאלה,

.3אלא כמקרי מוות בגלל דלקת, זיהו" וכדומה
שני מקרי מוות נוספי" בארצות הברית בעקבות מילה

.4דווחו בספרות המדעית, אחד מה" מידי מוהל
לאחרונה דווחו חוקרי" אמריקאי" על שבעה מקרי
קטיעה של העטרה והשופכה בתינוקות בה" טיפלו בבית
החולי" שלה" בארצות הברית, שש משבע הקטיעות נגרמו

. מאמר מערכת בעיתו5 הבריטי לאורולוגיה5על ידי מוהלי"
. נזק נוס>6מערי:, שרוב מקרי הקטיעות אינ" מדווחי"

של המילה הוא אובד5 העורלה כ"רקמה שאי5 לה תחלי>
בתיקוני" השוני" של ההיפוספדיאס", שבו פתח השופכה
נמצא על גחו5 איבר המי5 או מתחת לאיבר המי5. אברה"
סביר מסביר, כי "בישראל לצערנו מספר הילדי" היהודי"
ע" היפוספדיאס הדורש תיקו5 והעוברי" ברית מילה
מסורתית, הוא לא בלתי מבוטל". כל הנסיונות להסביר
את נחיצותה של העורלה למוהלי", מוסי> סביר, נופלי"

לא פע" על אוזניי" ערלות.  ג" ברית מילה סמלית ע"י
הקזת ד" בלבד יכולה לפגוע בצמיחת העורלה ובתיקו5

 מ5 התינוקות0.8. בארצות הברית 7%עתידי של המו"
נולדו ע" היפוספדיאס. 1993הזכרי" ב9

הצרות פי השופכה היא סיבו:, שמופיע כמעט רק אצל
נימולי" או אצל ילדי" שלמי", שבה" העורלה אינה מכסה
את קצה העטרה ומותירה את פי השופכה חשו> לגרויי".
עקב ההצרות סובלי" הילדי" מכאבי" ובעיות בהשתנה.
הפתרו5 הוא ניתוח להרחבת פי השופכה. בבית חולי"

 מ5 הנימולי"  נזקקו להרחבת פי השופכה. מש:8בריטי %
 חודשי"4הזמ5 בי5 המילה להופעת הסימפטומי" נע בי5 

לשמונה שני", עובדה המסבירה, מדוע סקרי סיבוכי"
.8ממעטי" מאוד לדווח על הבעיה כסיבו: של המילה

הצרות פי השופכה עלולה לגרו" ג" למחלה חסימתית של
.9דרכי השת5

התפרס" סיפור המעקב אחרי הראשו5 בשורה 1997במר; 
של מקרי", בה" עקב קטיעת הפי5 בעת המילה הוחלט
לסרס את התינוקות ולשנות את מינ" לנקבה. הילד

, ומקרהו תואר בספרות1963הראשו5, שטופל כ:, נולד ב9
המדעית כהצלחה; אול" מסתבר, שהילד למרות שגודל

הודיעה 14כבת חש כל ילדותו כב5 וסבל בשל כ: רבות. בגיל 
ה"בת" להוריה, שהיא רוצה לעבור ניתוח לשינוי מי5, רק
אז ה" סיפרו "לה" שבעצ" נולדה כב5 ומינה שונה בעקבות
ה"תאונה". שוב שונה המי5 ושוחזר פי5, א" כי קט5 וחסר
רגישות של איבר מי5 נורמלי. כמוב5 שהבחור לא יוכל ג"

.10להוליד לעול", כיוו5 שסורס בינקותו
בספרות המדעית דווחו מקרי" נוספי" של ילדי" ע"

קטיעה שלמה של הפי5, שעברו ניתוח לשינוי מי5.
מת תינוק משיקגו לאחר המילה. בעת 1998באוקטובר 

קטיעת העורלה נפגעה ג" השופכה. בניתוח לשחזור
השופכה בניגוד לניתוח המילה ניתנה לו הרדמה ועקב כ:

מת.

רשימת המקורות המלאה נמצאת במערכת. נית5 לקבלה
בדואל או בפקס ללא תשלו".

2א& מילה מס.
1999מר) 

* העמותה נגד חיתו1 באברי מי/ של תינוקות



מדי שנה נפגעי עשרות תינוקות
"האר"

במערכת השת5. לדבריו, לבית החולי" מגיעי" ג" תינוקות
ע" סיבוכי" מאוחרי" של בריתות מילה: עקמת של הפי5
בגלל כריתת עוד> עורלה, תסביב של הפי5, פציעה של עור

העטרה, והצרה של פתח השת5.
דיווחי בתי החולי" על סיבוכי" שלאחר ברית מילה ה"
מקור המידע העיקרי של משרד הבריאות על ביצוע כושל
של הבריתות, אבל דיווח זה הוא חלקי בלבד. בחלק
מהמקרי" בתי החולי" לא מדווחי" על כ:, ובמקרי"
אחרי" משרד הבריאות לא מצליח לאתר את המוהלי"

או להפסיק את עבודת".

לפני כשבועיי" הובא למיו5 של בית החולי" ברזילי
באשקלו5 תינוק מנתיבות, שסבל מדימו" קשה לאחר ברית
מילה. התינוק טופל והוריו התבקשו לחזור לבית החולי"
לביקורת רפואית. משרד הבריאות החל בחקירת המקרה.
לבתי החולי" באר; מגיעי" כל שנה עשרות מקרי" של
תינוקות שנפגעו מברית מילה. אל חדר המיו5 של אג>
הילדי" בית החולי" איכילוב בתל אביב הגיעו בשנה
האחרונה כעשרה מקרי". לדברי דר' יעקב ב5 חיי", מנהל
השירות האורולוגי לילדי" בבית החולי", עיקר הפגיעות
ה5 דימו" עד צור: במת5 מנות ד", זיהו" בפצע וזיהו"


