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Efter en række sager med små drenge, som har fået infektion i penis
efter omskæring, har Sundhedsstyrelsen besluttet at udsende nye
retningslinjer, der blandt andet betyder, at kun læger må foretage
indgrebet.
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Overlæge i Sundhedsstyrelsen Michael von Magnus siger til
Dagens Medicin, at de nye retningslinjer præciserer, at
omskæring af drenge er et kirurgisk indgreb som alle andre.
Michael von Magnus henviser specielt til en sag, hvor en
dreng næsten fik amputeret sin penis på grund af store
infektioner.

Der findes ingen tal for, hvor mange drenge der omskæres årligt i Danmark, hvor
omskæring fortrinsvis foretages på jødiske og muslimske drenge.
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