מזל  -טוב!

לפני הברית
• להניק כשעה לפני האירוע.
• משחה "אמלה"/דוקאין  -למרוח הרבה על
האבר ,כשעתיים לפני הברית ,ולשים משולש
[שקית] ניילון מעל [למנוע ספיגת המשחה
בטיטול].
• סירופ "אקמולי" –  1/2שעה לפני [.]cc 1.5

כדאי לדעת לקראת הברית
מלבד רשימת ההוראות לטקס הברית ,כדאי לשים לב למספר דברים חשובים נוספים:
א .יש לקרא בעיון את טופס השיחרור מבית החולים ע"מ לוודא שאין לתינוק רגישויות כלשהן.
ב .צהבת הילוד – להבדיל מצהבת זיהומית – הינה תופעה טבעית ,הקשורה לבשלות הכבד
לפרק חומרים מסויימים בדם .פעמים שהתהליך לוקח מס' ימים ,ועד אז ,כתופעת לוואי,
נראה הילד צהוב[ .בעיקר ניתן לראות זאת בלובן העיניים,ובירך הפנימי] .מכיון שהתהליך
טבעי ,אין הרופאים רואים זאת כמניעה לבצע ברית[ ,רק ברמות גבוהות  17 -ומעלה -
לפעמים נדרשת התערבות רפואית] ,אך מבחינה הלכתית לפעמים יש צורך לדחות את
הברית – וע"כ יש ליידע את המוהל על רמת הצהבת ,או על כל טיפול רפואי אחר שניתן.
רמת ההמוגלובין הגבולית המקובלת לקיום הברית היא 12
ג .משקל – המשקל הגבולי המקובל לעריכת הברית הוא כ 2.500 -ק"ג

לאירוע
* כרית רקומה  -אני מביא
*  4חיתולי בד
*  4טיטולים
* מגבונים לחים
* אלכוהול [בקבוקון ]70%
* מיץ ענבים תירוש
* טלית [לנוהגים]
* בשמים [לנוהגים]
* צלוחית חול [לנוהגים]

לאחר הברית
* אמבטיה – למחרת בבקר ,להשהות את התחבושת
באמבטיה
עם מי סבון ובמשך היום פעם נוספת.
* משחה "בפנטיין פלוס" – לאחר הורדת התחבושת
– כל החלפה ,למספר ימים.
אני מגיע לבקורת כ 24-שעות אחרי הברית.
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ב"ה הכל עבר בשלום! עכשיו צריך להירגע .מידת השקט הנפשי של ההורים [ובפרט של
האם] ,משפיע על הרך הנימול ,ועוזר לו לעבור את היום הראשון בשקט ושלוה.
ניתן להמשיך בהתנהלות רגילה עם התינוק – למעט הסרת התחבושת.
אפשר לעשות אמבטיות – החל מהבקר – לשים סבון במים לחיטוי ונקיון המקום.
יש לצפות לנתינת שתן עד כ– 7שעות לאחר הברית .אם לא ,יש להרטיב חיתול במים קרים
וללטף את הירכיים .אם גם זה לא עוזר יש ליידע את המוהל[ .נתינת שתן ,היא סימן
לרגיעה והתרפות האבר .וכן לאי לחץ יתר של התחבושת] .אל בהלה – נתינת שתן עשויה
להתלוות בבכי ,זה שורף קצת – הוא יירגע מייד.
לאחר הורדת התחבושת – כ 24שעות לאחר הברית – יש למרוח את מקום הברית במשחה
"בפנטיין פלוס" בכל החתלה .במקרה של זיהום ,שלפוחית צהבהבה ,כדאי להחליף למשחה
סינטומיצין  5%עד לחלוף הזיהום ,ואז במידת הצורך להמשיך עם הבפנטיין פלוס עד לריפוי
המקום.
יש לצפות לגלד [פס צהבהב דק] ,או לקרום לבנבן – אין לשפשף ,הם יעלמו מאליהם.
בימים הראשונים ,כדאי לעשות אמבטיות עם מי סבון ,לשמירת נקיון המקום.

תזכו לגדלו
בבריאות ,בנחת
ובשמחה !
הרב אהרן בדיחי

052-2357200

