
"האקדמיה אינה ממליצה על מדיניות של מילה אוטומטית
של תינוקות בני יומ0. אנו מעודדי0 את ההורי0 להתייע/
על הנושא ע0 רופא הילדי0 שלה0, ולקבל החלטה
מיודעת"; כ7 נכתב בהודעה שפרסמה האקדמיה
האמריקאית לרפואת ילדי0 ביו0 שני במסגרת הודעת
המדיניות המפורטת ביותר עד היו0 בנושא. בהודעה נאמר
שהתועלת הרפואית של המילה אינה מספקת כדי להמלי/

על הניתוח.
בדוח שהתפרס0 בגיליו9 מארס של כתב העת שלה
האקדמיה  : "פדיאטריקס", הודיעה האקדמיה לראשונה
שיש לספק משככי כאבי0 בעת ביצוע מילה. ההודעה
מבוססת על סקירה של ספרות רפואית, שנערכה על ידי
קבוצה של שבעה חברי0 שמונו להערי7 מחדש את הודעות

המדיניות הקודמת של האקדמיה.
"אני מאמינה שהרחקנו לכת יותר מבעבר בשני תחומי0",
אמרה קרול לאנו9, רופאה מאוניברסיטת צפו9 קרוליינה,
שעמדה בראש קבוצת הסקירה. "בזכות מחקרי0 רפואיי0
חדשי0 אנו מסכימי0 שיש יתרונות רפואיי0 פוטנציאליי0,

א7 ה0 אינ0 מכריעי0", אמרה.
בנוס>, המדיניות ממליצה לראשונה לספק משככי כאבי0

בעת המילה.
בששת העמודי0 של הודעת המדיניות מצוטטי0 מחקרי0,
שבה0 הוכח שתינוקות סובלי0 מכאבי0 בשעה שמסירי0
את עורלת0, ניתוח שבוצע בעבר ללא כל שימוש במשככי

כאבי0.
אל> רופאי0 35האקדמיה לרפואת ילדי0, בה חברי0 

מטפלי0, היא הקבוצה הגדולה ביותר לרפואת ילדי0
בארה"ב ובקנדה : שתי מדינות בה9 נהוג לערו7 מילה

בתינוקות מסיבות בריאותיות.
שתי סיבות בגלל9 הומל/ בעבר לערו7 מילה : מניעת דלקות
בדרכי השת9, וסרט9 הפי9 : אינ9 מתגלות כבעיות גדולות,

נאמר בדו"ח. למרות ששיעור הדלקות בדרכי השת9 של
זכרי0 שלא נימולו גבוה יותר בשנת חייה0 הראשונה,
הסיכו9 הוא עדיי9 נמו7 יחסית : כאחוז אחד. למרות
ששיעורי סרט9 הפי9 גבוהי0 פי שלושה בקרב גברי0 שלא

אנשי0 נימולו, המחלה נדירה, ותוקפת בכל שנה רק כעשרה
מכל מיליו9 או א> פחות.

60מרכז מידע על מילה שפועל בבוסטו9, מערי7 שכ:%
מהזכרי0 שנולדי0 בארה"ב נימולי0 כתינוקות : ירידה

בסו> שנות הששי0. בקנדה השיעור הוא 85משיא של %
, אול0 הניתוח אינו נפו/ באסיה, דרו0 ומרכז%48

אמריקה, ומרבית ארצות אירופה, לפי דו"ח האקדמיה.
רונאלד גולדמ9, מנכ"ל מרכז המידע, אמר שהמדיניות
החדשה של האקדמיה מאשרת שאי9 תועלת רפואית
מוכחת למילה, וכי עתה נית9 למקד את הוויכוח סביב נושא
"הנזק הפסיכולוגי והמיני המשמעותי, למרות שעל פי רוב
אי9 מכירי0 בו", הנובע מהניתוח. הוא אמר שמחקרי0
שנערכו לאחרונה על תגובת0 של תינוקות לכאב, מדגי0
בבירור שהמילה היא טראומטית. הוא טע9 ג0 שישנ9
עדויות על כ7 שהרגישות המינית קטנה בעקבות הסרת

העורלה.
איריס קראוז מוסיפה: דר' עמנואל כ/, יו"ר האיגוד
הישראלי לרפואת ילדי0, אמר אתמול: "האקדמיה אינה
שוללת את הצור7 במילה כבעלת ער7 מניעתי, א7 אינה
ממליצה כמדיניות שהמילה תבוצע בכל ילד. הנחיית0

אינה גורפת.
בנוגע למניעת דלקות דרכי שת9 וסרט9 : ידוע שבקרב נשי0,
שכיחות סרט9 צוואר הרח0 נמוכה יותר כאשר בני זוג9
עברו מילה. כ9 ידוע שההידבקות באיידס נמוכה יותר בקרב
נימולי0". דר' כ/ אמר, כי א0 הממסד הדתי היהודי יקבל
את הצור7 להרדי0 את הילוד לפני המילה, תיקבע "נורמה

חדשה לטובת הילודי0".

:אמריקה קובעי בצפו רופאי הילדי
אי תועלת של ממש במילת תינוקות
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