ד"ר יוסי בנימיני אורולוג ילדים ומבוגרים – מנתח
בי"ח איכילוב ובי"ח דנה לילדים
טלפונים  250-3066424או 250-5566626
ד"ר בנימיני יליד תל אביב .0691
התמחה בכירורגיה אורולוגית במרכז הרפואי רבין  -בילינסון.
רופא אורולוג בכיר במחלקה האורולוגית מרכז רפואי תל אביב -איכילוב.
אורולוג ילדים בכיר בבית חולים דנה דואק לילדים.
מוסמך הילכתית לביצוע בריתות מילה ע"י הרב מזור אב בית הדין מר"ם.
ניסיון רב בביצוע בריתות מילה ,תיקונים של בריתות מילה ותיקון מומים של מערכת
השתן.
הכנות לברית מילה:
ברית מילה הינה פעולה כירורגית קטנה הכוללת הסרה של עור העורלה .עור העורלה הינו עור
העוטף את העטרה של הפין .זהו תהליך קצר הנמשך  2-3דקות .טכניקת הפעולה מבוצעת עם מגן
עטרה בשם  MOGE Nהידוע בבטיחותו .למגן זה שני תפקידים הראשון להגן על העטרה בזמן
החיתוך והשני לעצור את הדימום מהחתך.
לאחר קביעת מועד לברית נשוחח יום טרם הברית בכדי לוודא שהכל כשורה ובכדי לתת לכם
הנחיות להכנת הילד.
לפני הברית ההורים יקבלו הסבר לגבי ההרדמה והמילה ,הילוד ייבדק בכדי לוודא כי הינו במצב
בריאותי תקין ,וכן בכדי לוודא כי לא קיימת בעיה מולדת העשויה לגרום לדחיית הברית.
הכנה :לפני הכל הנני מנקה את אזור אברי המין עם תמיסת יוד לחיטוי.
הרדמה :טרם ברית המילה מתבצע אלחוש מקומי בעזרת זריקה עם מחט זעירה בבסיס הפין.
מספר דקות לאחר האלחוש אני מבצע את הפריעה שהינה הפשלת עור העורלה מהעטרה ואז
מתבצעת המילה (וטקס המילה).
הבראה :לאחר הברית ההחלמה מן ההליך הינה מהירה אולם כמו בכל חתך כל אדם מבריא באופן
שונה .הפין מקבל את צורתו הסופית לאחר שהבצקת חלפה וזאת לאחר כחודש .הדימום פוסק תוך
דקות ספורות ותוך שעות האזור סביב העטרה מתנפח מעט ותוך יום מופיעה הפרשה לבנבנה
בחתך זוהי הפרשת פיברין הקשורה להחלמה תקינה של האזור.
הרדמה מקומית {אלחוש} :מידע המצטבר בשנים האחרונות מצביע על כך שברית המילה הינו
הליך הגורם לכאב ולא כמו שסברו בעבר כי תינוקות אינם חשים בכאב .ארגון רופאי הילדים
האמריקאי (  )A A Pממליץ לבצע פעולה זו לאחר הרדמה מקומית.
האלחוש נעשה במספר שלבים :
.0מריחת משחת  E ML Aמקומית כשעה לפני ביצוע ברית המילה .יש למרוח את הפין
עד לבסיסו ולכסות עם ניילון נצמד בכדי שהמשחה לא תיספג בטיטול (יעשה ע"י ההורים
בבית כשעה לפני הברית) .תינוקות עם חסר  G6P Dיטופלו במקום אמלה עם משחת
אזרקאין .5%

 .2לפני המילה מתבצעת הרדמה מקומית עם מחט עדינה מאד .הרדמה זו מספקת אלחוש גם
מספר שעות לאחר ההליך,תקופה כואבת יותר.
סיבוכים :הסיבוכים הקשורים לברית מילה הינם נדירים אולם כמו בכל פעולה כירורגית גם כאן
יתכנו סיבוכים אשר הינם בד"כ קלים וניתנים לטיפול.
.0דימום :הדימום הינו אחת המצוות של ברית המילה .דימום מופיע מכל חתך ניתוחי וכך גם
בברית המילה .כאן הדימום הינו מזערי ופוסק בד"כ מייד .דימום רב או מתמשך נפסק ע"י לחץ
מקומי.
.2זיהום בחתך ברית המילה :הינו נדיר וזאת בשל אספקת הדם העשירה לפין.
.3תוצאות אסטטיות של הברית :הצורה הסופית של הפין לאחר הברית תלויה בחיתוך ובצורת
ההחלמה של העור לאחר החיתוך .לעיתים נדירות מוסר רק חלק קטן של העורלה דבר היוצר
עודף עור ,וכן צורת ההחלמה של העור יכולה לגרום לתסביב או עקמת של הפין .סיבוכים אילו
הינם נדירים וניתנים לתיקון בצורה פשוטה.
ציוד לברית המילה:
 4חיתולי בד כותנה
.0
 5טיטולים חד פעמיים
.2
מגבונים לחים
.3
שמן תינוקות
.4
סירופ אקמולי (לא פורטה ולא נובימול)
.5
מוצץ (גם אם הילד אינו נוהג לקחת)
.9
משחת  e ml aאו d u c a i n e
.7
לטקס דתי:
כיפות
.0
 2טליתות
.2
כרית לבנה
.3
בקבוק יין
.4
מומלץ להאכיל את הילד עד כשעה טרם הברית.
שעה טרם הברית יש למרוח על כל הפין משחת אמלה (כ  0גרם)
אין להביא למרפאה ארוחות .אפשר להביא שתייה ועוגיות לברכות.
בברכת מזל טוב
ד"ר בנימיני יוסי
מומחה באורולוגיה ומנתח
ניתן לצפות באתר שלי הנמצא בכתובת www.urology-mohel.com :
כתובת מיילorel100@yahoo.com :

