
עמדת ארגו רופאי הילדי הקנדי
בנוגע לברית מילה

The Canadianועדה של ארגו, רופאי הילדי& הקנדי )
Association of Pediatric0את הטיעוני& 1975( סקרה ב

בעד ונגד המילה, ופירסמה את מסקנתה, על פיה ביצוע
מילה באופ, שגרתי בילודי&, אינו נחו7.

לא ראתה הועדה צור9 לשנות את 1982בהצהרה נוספת ב0
ההצהרה הקודמת, א9 המליצה על מת, מידע של& ומאוז,
מצד הרופאי&, כדי שהורי& יוכלו להחליט א& לבצע בבנ&

מילה.
 )אחדWiswell, לאחר פרסו& שני מאמרי& של 1989ב0

הפעילי& למע, ביצוע שגרתי של מילה בילודי&(, על פיה&
ילדי& נימולי& חשופי& במידה פחותה לזיהומי& בדרכי
השת,, ביקשו ראשי האיגוד מכמה ועדות משנה לבדוק

את העניי,, ביניה, הועדה העוסקת בעוברי&, בילודי&,
במחלות מידבקות ובחיסוני&.

מאחר שאי, עדיי, שו& הוכחה מוצקה, ה, לגבי הסיכו,
שבמחלות דרכי השת,, וה, לגבי הסיכו, לחלות במחלות
מי, מידבקות בהקשר למילה, הועדה אינה מוצאת צור9
לשנות מעמדתה הקודמת, השוללת ביצוע שגרתי של מילה

בילודי&, וזאת עד לקבלת מידע חדש.
מתו9:

www.cirp.org/library/statements/cps3/...

הצהרה של סימפוזיו הרופאי האמריקאי
הראשו בנושא מילה

אנו מידעי& בזאת את כל הקהילה המדעית לכ9, שספרות
מדעיות ומחקרי& מדעיי& שוני& פורשו שלא כהלכה עד

כה, בכל הנוגע למילה.
רופאי& אשר מבצעי& מילה באופ, שגרתי )כלומר ללא
צור9 רפואי מיוחד(, עוברי& בכ9 על הדיבר הראשו, של

, כלומר: "קוד& כל,"Primum non nocere"הרופאי&: 
אל תזיק", וכל אחד אשר מבצע חיתו9 כלשהו באיברי
המי,, עובר בזאת על הדיבר החמישי של "הצהרת זכויות
האד&" של האו"&: "א> אחד אינו זכאי להחש> לעינוי,

או לכל טיפול בלתי אנושי אחר".

להל, תמצית הצהרה של סימפוזיו, הרופאי& האמריקאי
הראשו, בנושא "מילה", אשר מסוכ& בכתובת:
www.cirp.org/pages/intactivist/declaration.html.
אנו מכירי& בזכותו המולדת של כל אד&, להיות בעל גו>
בלתי פגוע. מבלי לפגוע בדעות דתיות או גזעיות, אנו

מאשרי& זכות בסיסית זו.
אנו מכירי& בכ9 שהעורלה, הדגדג, וכ, שפתי הערווה הנ&

אברי0גו> בעלי תפקיד ונורמליי&.
הורי&, וכ, אפוטרופוסי&, אינ& זכאי& להסכי& לניתוח
בילדיה&, הכולל הסרה או שינוי של איברי מי, נורמלי&.
לרופאי&, ולאנשי רפואה אחרי&, יש אחריות לסרב

לבקשה להסיר או לשנות חלקי גו> נורמלי&.
רק לאד& עצמו יש את הזכות להחליט על ניתוח שאינו
רפואי, וזאת רק כאשר הינו בר0החלטה ובוגר, וג& זאת
רק לאחר שקיבל את כל המידע לגבי התועלת והסכנה
שבניתוח שכזה. אנו מצהירי& בזאת באופ, מוחלט,
שלברית המילה יש קורבנות שאינ& יודעי& על כ9 שה&

קורבנות.
לאחר שהיינו עדי& לתוצאות הפיזיות והפסיכולוגיות
החמורות של קורבנות המילה, אנו מתנגדי& בזאת לכל
פרוצדורה הכוללת הסרה של חלק כלשהו מעורלת הפי,,

או מהדגדג, או משפתי הערווה.
אנו מתנגדי& לכל מחקר עתידי אשר יעסוק במילה אצל
ילודי& שאינ& ברי0דעת. אנו תומכי& בכל מחקר עתידי

אשר יבדוק את תוצאותיה של המילה.
על הרופאי& מוטלת האחריות ללמד דרכי& שונות לניקיו,
של חלקי גו> נורמלי&, וכ, להסביר את האנטומיה ותהלי9

ההפתחות של איברי& כאלו.
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הצהרת האקדמיה האמריקאית לרפואת
ילדי

* "גורמי& התנהגותיי& נראי& הרבה יותר חשובי& כגורמי
סיכו, ללקות באיידס מאשר מצב המילה". ההצהרה אינה
מתייחסת לכ9 שבארה"ב השעור הגבוה ביותר בעול& של
חולי איידס ומחלות מי, מידבקות אחרות בעול& המערבי,
ויחד ע& זאת, שעור הנימולי& בארה"ב הוא מהגבוהי&

בעול&.
 מודיעה ש"ביצוע ניתוחAAP* ההצהרה החדשה של ה0

המילה בילודי&, ללא הרדמה, גור& לילודי& לחוות כאב
ומתח", וממליצה על שימוש בהרדמה כדי להפחית את
הכאב. ההצהרה אינה מתייחסת לכ9 שכל הרדמה אינה

מונעת כאב באופ, מוחלט.
 מודיעה ש"השיעור האמיתי של סיבוכי& לאחרAAP* ה0

המילה אינו ידוע", ומוסיפה שהסיבוכי& כוללי& דימו&,
זיהו&, נמק, פגעי& באיבר המי, )בעטרה, בצינור השופכה(,
פגעי& קוסמטיי& במראה הפי, ועוד, אול& אינה מתייחסת
לאיזכורי& רבי& בספרות המדעית, לגבי קיטוע חלקי או
מלא של איבר המי,, שינוי מי, כתוצאה מפגיעה מלאה

בפי,, סיבוכי& קשי& נוספי&, ומוות.

ההצהרה מתייחסת ל"דיווחי& נקודתיי& שרגישות הפי,
והסיפוק המיני פחותי& אצל הגבר הנימול", ואינה מזכירה
כלל את הספרות המדעית הענפה העוסקת בתיפקודי

העורלה, ובעצבוב הארוגני העשיר שבה.
ההצהרה מייעצת ש"ג& להורי& וג& לרופאי& יש את
החובה המוסרית להג, על הילד ולשמור על האינטרסי&
שלו ועל שלמותו", וש"הורי& לילודי& זכרי& זכאי& לקבל
מידע אמי, ומלא... ואסור שיושפעו ע"י רופאי& לגבי ביצוע
הניתוח, אלא יחליטו על כ9 בעצמ&". ההצהרה אינה
מתייחסת לכ9 שמומחי& בתחו& המשפטי&, ה, בארה"ב
וה, בקנדה ואירופה, בחנו את הצד המשפטי של ביצוע

המילה, וקבעו שהיא פגיעה בזכויות האזרח.

, הריAAPלמרות האכזבה מההצהרה החדשה של ה0
בסופו של דבר הכריזה האקדמיה שאי, היא ממליצה על
ביצוע שגרתי של מילה בילודי& זכרי&, והירידה שחלה
ממילא בשיעור ביצוע המילה בארה"ב, אמורה עתה לרדת

באופ, דרמטי.

האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדי-
מצהירה: "ביצוע שגרתי של מילה בילודי-

אינו מומל)!".
מתו9:

NOCIRC ANNUAL REPORT, Vol. 13, Spring 1999.

אחרי ניתוח של כמעט ארבעי& שנה של מחקר על מילה,
the Americanהאקדמיה האמריקאית לרפואת ילדי& )

Academy of Pediatrics - AAPמצהירה ש"העדות ,)
המדעית הנוכחית ]המצביעה[ על יתרונות בריאותיי&
אפשריי& לילודי& זכרי& מ, המילה, אינה מצדיקה

המלצה על ביצוע שגרתי של מילה בילודי& זכרי&".
"Pediatrics פורסמה בעיתו, האקדמיה "AAPהצהרת ה0

.1999בגיליו, מר7 
על פי ההצהרה, יתרונות רפואיי& כגו, הגיינה, הגנה בפני
דלקות בדרכי השת,, מניעת סרט, הפי, ומחלות מי,
מידבקות, כל אלו אינ& מספיקי& כדי להמלי7 על ביצוע

שגרתי של מילה בילודי&.
]להל, מספר ציטוטי& מההצהרה הנ"ל, בליווי הערות של

[.NOCIRCמערכת 
* "קיימות עדויות מעטות המאשרות את הקשר שבי, מצב
המילה )נימול או של&( וההגיינה האופטימלית של הפי,".
ההצהרה אינה מתייחסת לכ9 שהעורלה עצמה מבטיחה
הגיינה אופטימלית בכ9 שמגינה על ראש הפי, ועל פתח

צינור השופכה.
* "הסיכו, האבסולוטי לפתח זיהומי& בדרכי השת, בילד

(".1זכר של& )שאינו נימול( הוא נמו9 )לכל היותר %
האקדמיה אינה מזכירה שהטיפול הסטנדרטי בזהומי&

הוא אנטיביוטיקה, ולא כריתה.
* "סרט, הפי, הוא מחלה נדירה... והסיכו, ללקות בסרט,
הפי,... הוא נדיר". ההצהרה אינה מתייחסת לעובדה
שבארה"ב מתי& יותר תינוקות כתוצאה מסיבוכי& של

מילה, מאשר מסרט, הפי,.

3א& מילה מס.
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