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Sygehusene er bedst til
omskæring
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 GEM TIL LISTE

INGE METHLING

Nej fra de offentlige sygehuse til at foretage rituel omskæring af
drengebørn kan betyde, at flere drenge får alvorlige komplikationer og
varige skader af indgrebet. Det mener læge Said A. El-Batran, der sammen
med en kollega for to år siden foretog en undersøgelse af komplikationer i

Kritisk kurs: Forulykket fly
fløj tæt på lukket luftrum
DANMARK 19. JUL. KL. 12.48

forbindelse med rituel omskæring.

Serie: Rapport fra
taberlandet

»Så sent som for to uger siden så jeg selv to små drenge, der var blevet
omskåret så dårligt af en privat læge, at det vil gøre samleje umuligt for
dem som voksne, siger Said A. El-Batran
»Vores undersøgelse viste også, at der er langt flere komplikationer hos de

REJSER 19. JUL. KL. 16.36

Ammoniakudslip i Københavns Lufthavn
DANMARK 19. JUL. KL. 22.38

Fem danske
kunstnere er lige nu
truet på livet

drenge, som har fået foretaget indgrebet uden for de offentlige sygehuse«,
siger Said A. El-Batran. »Allerede nu er det kun to amter, Viborg og Vejle,
samt Hovedstadens Sygehusfællesskab, der tilbyder rituel omskæring af
drenge i offentligt regi. Hvis de nu også vil sige nej, bliver situationen
endnu værre«.
Nej i Viborg Amt
Formand for Amtsrådsforeningens Sundhedsudvalg, amtsborgmester i
Viborg Bent Hansen (S) sagde til Politiken lørdag, at han vil foreslå sit eget
amt at holde op med at tilbyde rituelle omskæringer af drenge på
sygehusene. Omskæring af drenge, der praktiseres blandt både jøder og
muslimer, er tilladt i Danmark i modsætning til omskæring af piger.
Hos jøderne er det overrabbineren, der foretager selve indgrebet, men
under overværelse af en læge, der formelt har ansvaret. Muslimerne
derimod får deres drenge omskåret hos en læge.
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Tre døde og en savnet i ulykker til vands
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Said A. El-Batran har som kirurg på Amtssygehuset i Glostrup selv set
mange drenge, der er blevet indlagt på sygehuset med komplikationer
efter rituelle omskæringer foretaget hos private læger.
»Enhver læge har lov til at foretage en rituel omskæring. Men det er ikke
godt nok. Det bør ske hos en, der har forstand på det - altså en kirurg med
speciale i urologi«, siger han.
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Badeulykke koster en 79-årig mand livet i
Nordsjælland
DANMARK 19. JUL. KL. 08.12

Ung mand savnes efter kano-ulykke ved
Silkeborg
DANMARK 18. JUL. KL. 23.42
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64-årig bjærget badegæst er erklæret død Forældre skal betale
DANMARK 18. JUL. KL. 21.50

Said A. El-Batran foreslår til gengæld, at forældrene betaler for at få deres

Livløs mand bjærget fra vandet ved
Blokhus

børn omskåret på sygehuset. Ifølge hans undersøgelse er 99 procent

DANMARK 18. JUL. KL. 19.47

Politiet efterlyser vidner: Badegæst
fundet død i Nordsjælland

Seneste TV Danmark
Kend din kommune

parate til at gøre det.

Hvad vil der ske, hvis politikerne beslutter også at forbyde rituel
omskæring af drenge?
» Det vil være en skandale og et udtryk for racisme. Og for børnene vil det
betyde, at omskæringen kommer til at foregå i udlandet eller hjemme på
køkkenbordet, som man siger. Og det vil have frytelige konsekvenser. Jeg
har selv engang set en dreng, der var fuldstædig skamferet efter
omskæring af en barber, siger Said A. El-Bartran.

Vælg kommune..

Ikke en offentlig opgave
Formanden for Foreningen af Praktiserende Speciallæger, Jørgen Meibom,
er enig med Said A. El-Batran i, at rituel omskæring bør foregå hos
speciallæger i kirurgi.
»Men jeg mener ikke, det er en offentlig opgave. Derimod vil medlemmer
af vores forening tilbyde at foretage indgrebet på forsvarlig vis«, siger han.
»I hvert fald så længe, vi ikke har dokumentation for, at det er skadeligt«.
Den kommende formand for Etisk Råd, overlæge Ole Hartling, tog lørdag i
Politiken afstand fra, at læger overhovedet medvirker til omskæring uden
medicinsk begrundelse. Så langt vil formanden for Lægeforeningens Etisk
Udvalg, speciallæge Hans Axel Buhl, ikke gå.
»Vi har tidligere haft det oppe i Etisk Udvalg. Og vores grundholdning er, at
det må være op til den enkelte læge at sige ja eller nej til at medvirke ligesom ved abort. Men under alle omstændigheder bør indgrebet
foretages af en læge«, siger han.
Del artiklen: http://pol.dk/47644
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Fem danske kunstnere er lige nu truet på
livet
Et fortroligt notat fra Justitsministeriet viser, at fem kunstnere i øjeblikket er
truet på livet på grund af deres ytringer. Branchekendere frygter flere
dødstrusler mod kunstnere i Danmark.
DANMARK 19. JUL KL. 21.31

DANMARK 19. JUL KL. 12.48
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Ammoniakudslip i Københavns Lufthavn
Otte personer er kommet på skadestuen efter udslip i lufthavnen.
DANMARK 19. JUL KL. 18.18
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Tre døde og en savnet i
ulykker til vands

Badeulykke koster en
79-årig mand livet i
Nordsjælland

En 65-årig dansk kvinde er i dag fundet
død i Storebælt. Dermed har tre mistet
livet på et døgn.

Det er lykkedes politiet at få
identificeret en mand, der fredag
omkom i en badeulykke.

DANMARK 19. JUL KL. 08.12

Ung mand savnes efter kano-ulykke ved
Silkeborg
Han faldt i vandet under en sejltur fredag aften med fem venner.
Eftersøgningen fortsætter lørdag.
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64-årig bjærget badegæst er
erklæret død

Livløs mand bjærget fra
vandet ved Blokhus

En badende mand blev efter næsten to
timers eftersøgning fundet livløs i
vandet. Han blev senere erklæret død.

En badende mand blev efter næsten to
timers eftersøgning fundet livløs i
vandet.
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INTERNATIONALT 19. JUL KL. 22.31

Tiden løber fra udredning af MH17
Mens OSCE stadig forsøger at få adgang til flyvraget, vil USA og Rusland mægle.

Hollandsk premierminister truer Putin:
Sidste chance
Holland om flytning af lig: »Folk er
vrede, de er rasende«
Redningsarbejdet på nedstyrtningsstedet
forstyrres angiveligt af separatisterne.

Læs også: OSCE-gruppe har begrænset
adgang til flyvrag
DANMARK 19. JUL KL. 22.38

Fem danske kunstnere
er lige nu truet på livet
Notat fra Justitsministeriet viser, at fem kunstnere er
truet på grund af ytringer.
INTERNATIONALT 19. JUL KL. 22.15

Lidegaard:
Israel gør
det ikke let
for sine
venner
Minister har det svært med, at
Israels offensiv koster så mange uskyldige liv.

Læs også: To israelske soldater dræbt i kampe ved tunnel fra
Gaza
Læs også: Nyt luftangreb bringer dødstallet i Gaza op over 300
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Skatteminister:
Erhvervslivet har
mere brug for
skattelettelser end
lønmodtagere
Akut behov for at sænke skatten for selvstændige, mener Morten Østergaard (R).
DANMARK 19. JUL KL. 21.31

Kritisk kurs:
Forulykket fly
fløj tæt på
lukket
luftrum
Det forulykkede fly fra Malaysia Airlines fløj 300 meter over lukket luftrum.

Overblik: Det ved vi om MH17-tragedien
Læs også: Malaysisk flyselskab tilbyder alle
passagerer penge retur
Malaysia Airlines får ifølge eksperter svært ved at
overleve de seneste to flytragedier.

Læs også: Ægtepar mistede søn på MH370 og barnebarn på MH17
RADARSIDE: Luftfartselskaber flyver fortsat over Ukraine
ØKONOMI 19. JUL KL. 21.58

› Danske fly undgår nu helt Ukraine

GOLF 19. JUL KL. 21.10

Færgebesparelser truer Rory McIlroy øjner
øboere
triumf i British Open
SUNDHED 19. JUL KL. 20.12

Eksperter: Sådan
bliver kostmyter skabt
Morgenmad, mellemmåltider og kaffe er omgærdet af
sejlivede madmyter.

Læs også: Mellemmåltider gør dig hverken sundere eller mere
slank
Grafik: Så mange kalorier er der i dine mellemmåltider
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Cykelløb 1937
Rundt og rundt og rundt
cyklede de! Billedet af de tre
ryttere i foroverbøjet fart er
taget af en af Politikens helt
store fotografer, Holger
Damgaard.

Miljørigtig danskvand
Ved tryk på en enkelt knap,
forvandler AQVIA
danskvandsmaskinen dit
vand fra hanen til perlende
danskvand på få sekunder.

Bezzerwizzer Original 2
Quizklassiker med 5.000 nye
spørgsmål

Bycykel til børn
Unisex cykel med1 gear og
støttehjul - "den første cykel"
til barnet. Minimal
vedligeholdelse og høj
kvalitet. Jopo bycyklen er den
mest købte cykel model i de
nordiske lande.

Normann skål Ø 25
Ikonisk Krenit skål i nye
farver

Pluspris 1.100 kr.
Alm. pris 1.265 kr.

Pluspris 1.100 kr.
Alm. pris 1.299 kr.

Pluspris 359 kr.
Alm. pris 499 kr.

Pluspris 1.995 kr.
Alm. pris 2.295 kr.

Pluspris 510 kr.
Alm. pris 600 kr.
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