
אײער קינד’ס ברית איז א װיכטיגע 
מאמענט אין זײן לעבן. דעריבער 
זאל מען נעמען שריט אז דער ברית 
זאל זײן װי אומשעדליך װי נאר 
מעגליך.

 
 לײענט װײטער.  

 מאכט אן  
אומשעדליכן ברית 

פאר אײער זון 

 װײסט די ריזיקעס 
פון מציצה בפה

די דאזיגע גרױסע געזונט ארגאניזאציעס 
רעקאמענדירן נישט מציצה בפה:

•  אמעריקען פעדיאטריקס אסאסיאציע   
•  אנשטעקיגע קרענק סאסײעטי פון אמעריקע  
•  ארץ ישראל’דיגע פעדיאטריק אסאסיאציע   

•  פעדיאטרישע אנשטעקיגע קרענק סאסײעטי  



א קינד קען קריגן דעם וויירוס װען דעם מוהל’ס 
שפײעכץ פאלט אױף דעם קינד’ס הױט און שניט 
װאונד. אױב א מוהל מאכט מציצה בפה אפילו 

בלױז אױף א רגע, קען מען נישט פארמײדן די 
ריזיקע.

אפילו אױב דער מוהל האט נישט קײן בלאטערן 
נעבן דעם מױל, קען ער נאך אלץ האבן דעם וויירוס 

און נישט װיסן דערפון. טייל מוהלים שװענקען זיך 
אױס דאס מױל אדער נעמען מעדיצינען אײדער זײ 

מאכן מציצה בפה. אױב דער מוהל האט דעם 
וויירוס, װעלן די דאזיגע שריט נישט מאכן מציצה 

בפה אומשעדליך פאר אײער קינד. 

בײשפיל פון הױט בלאטערן צוליב הערפיס 
סימפלעקס וויירוס טײפ 1 אינפעקציע. 
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רעקאמענדאציעס 

•   אױב א מוהל האט יא געמאכט מציצה בפה בײם ברית: 
באקוקט דאס קינד’ס הױט פאר קלײנע פוקלעך 

אדער בלאטערלעך, איבערהויפט דעם וואונד 
אױף אדער ארום עס. אױב איר זעעט אט די 

אדער אנדערע צייכענס אז אייער זון איז קראנק, 
אדער אױב ער פירט זיך נישט ווי ערווארטעט, 

רופט גלייך א דאקטער. 

•   רעדט מיט’ן קינד’ס דאקטער װעגן מציצה בפה. 

•   אײדער איר דינגט דעם מוהל פאר’ן ברית, פרעגט צו 
ער מאכט מציצה בפה.   

אײניגע עלטערן זאגן אז װען זײ װאלטן געװאוסט אז   
דער מוהל האט פלאנירט צו מאכן מציצה בּפה, 

װאלטן זײ אים געבעטן ער זאל עס נישט טאן. 

•   אױב איר װילט נישט מציצה בפה, זאגט אן פאר’ן 
מוהל.    

בדרך הטבע וועט דער מוהל רעספעקטירן אײער   
באגער. 

פאר’ן ברית

נאכ’ן ברית 

װען א קינד װערט גע’מל’עט, מאכן טייל מוהלים 
מציצה בפה. מציצה בפה איז װען דער מוהל ניצט 

דאס מױל ארױסצוזײגן דאס בלוט פונעם קינד’ס 
װאונד בײם שניט, אלס חלק פונעם ברית.  

מציצה בפה:
דא זענען די ריזיקעס

געזונט עקספערטן האבן אנטדעקט אז מציצה 
בפה קען שטעלן בעיביס אין געפאר צו קריגן א 

שעדליכן וויירוס װאס הײסט הערפיס סימפלעקס 
  .HSV-1 וויירוס טײּפ 1 אדער

פילע ערװאקסענע טראגן HSV-1 אינעם קערפער.  
אפטמאל האבן זײ נישט קײן סימפטאמען, אדער 

בלױז מילדע סימפטאמען װי צב’’ש בליסטערס 
אױפ’ן מױל. אנדערש װי ערװאקסענע, זענען 

בעיביס צו יונג צו באקעמפען דעם וויירוס. אױב 
אײער קינד קריגט חלילה דעם וויירוס, קען דאס 

אים חלילה שעדיגן דעם מוח, עס קען זיך בײ אים 
אנטװיקלען א לעבנסלאנגע דיסעביליטי אדער אין 

אײניגע פעלער, קען ער חלילה שטארבן.

מעדיצינען קענען העלפן באהאנדלען די 
סימפטאמען, אבער אײער זון װעט האבן דעם 

וויירוס זײן גאנץ לעבן. 

כאטש מציצה בפה איז א מנהג ביי 
אסאך אידן, דארף מען וויסן אז ס’איז 
דא א מעגליכקייט אז דאס קינד װעט 
קראנק  װערן מיט הערפיס װאס קען 

אפילו אים לייגן אין סכנת נפשות ר”ל.  


