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Læge lemlæstede drengs penis ved
omskæring

1. Thomas Gravesen har brudt tavsheden

Københavnsk læge omskærer drenge så dårligt, at de må indlægges.

3. Nummer 100 i køen på posthus

»Ved inspektion af penis er det svært at forstå, hvad man egentlig ser. En
kuppellignende genstand, hvor urinen kan komme igennem.
Operationsmetoden er upræcis, grov og traumatiserende.«
Sådan beskriver den svenske socialstyrelse tissemanden på en to
måneder gammel baby, skriver 24timer.
Babyen fik sidste år i december en rituel omskæring af den dansksvenske læge, Hazim Mohammed Radhi Al-Ansari. Lægen har tidligere
fået kritik af begge landes myndigheder for at klemme forhuden af - i
stedet for at operere. Det betyder, at drengene i flere tilfælde
efterfølgende må behandles på sygehuset.
Hazim Mohammed Radhi Al-Ansari har både en dansk og svensk
lægeautorisation samt 10 klagesager om omskæring, fordi han bruger en
såkaldt »Bon-Cater Knogleafbidermetode«. Sundhedsstyrelsen har nu sat
lægen, der bor i Greve syd for København, under skærpet tilsyn i et år.
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»Det er en meget farlig metode, fordi det ikke sker under kontrollerede
forhold, og man nemt kan komme til at klemme i kødet på penishovedet.
Det virker mærkeligt, man bruger den slags metoder i 2007,« siger
overlæge Lars Lund fra Urologisk afdeling på Regionshospitalet i Viborg.
Myndighederne kritiserer også Hazim Mohammed Radhi Al-Ansari for ikke
at følge op på patienterne efter indgrebene, som typisk sker i et lokale
under moskeen i Malmø. Desuden får han kritik for at sjuske med
journalerne. Den del er endt som en klage i Patientklagenævnet.
»Jeg har ingen kommentarer. Du forstyrrer mig i mit arbejde,« lyder det
kortfattet fra Hazim Mohammed Radhi Al-Ansari. Hos Islamic Center i
Malmø oplyser Caref Aleavsky, at man har afbrudt samarbejdet med
lægen.
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