
Cắt bao quy đầu 

Cắt bao quy đầu là phẫu thuật cắt bỏ bao quy đầu khỏi dương vật của trẻ. Cắt bao quy đầu có một số lợi 
ích, bao gồm giảm nguy cơ mắc các bệnh như nhiễm trùng đường tiết niệu. Các bé trai và nam giới lớn 
tuổi cũng được cắt bao quy đầu. Ở mọi lứa tuổi, dương vật bị cắt bao quy đầu thường lành lại trong vòng 
một tuần. 

 Chi tiết thủ tục 

 Rủi ro / Lợi ích 

 Phục hồi và Outlook 

 Khi nào nên gọi cho bác sĩ 

 Chi tiết bổ sung 

TỔNG QUÁT CẮT BAO QUY ĐẦU 
Cắt bao quy đầu là gì? 

Cắt bao quy đầu loại bỏ lớp da quy đầu che phủ quy đầu (đầu) dương vật. Thông thường, trẻ sơ sinh 
được cắt bao quy đầu ngay sau khi sinh. Cắt bao quy đầu bắt đầu như một nghi thức tôn giáo. Ngày nay, 
người ta cắt bao quy đầu vì các lý do tôn giáo, y tế và văn hóa. 

Nhiều bé trai được cắt bao quy đầu, thường là trong tuần đầu tiên sau sinh. Người lớn cũng có thể bị cắt 
bao quy đầu, mặc dù nó ít phổ biến hơn. 

Dài bao quy đầu là gì? 

Bao quy đầu là một phần da bao bọc lấy phần đầu dương vật tròn trịa. Khi trẻ mới sinh ra, bao quy đầu 
đã dính hoàn toàn vào dương vật. Theo thời gian, bao quy đầu tách khỏi đầu dương vật và có thể tự thụt 
vào hoặc kéo ra sau. Đôi khi, bao quy đầu không tách ra khi cần và vẫn căng, một tình trạng gọi là hẹp 
bao quy đầu. Thông thường hẹp bao quy đầu cần can thiệp thêm hoặc cắt bao quy đầu để điều chỉnh lại. 

Cắt bao quy đầu phổ biến như thế nào? 

Cắt bao quy đầu là phẫu thuật phổ biến nhất ở nam giới. Tại Hoa Kỳ, có đến 60% trẻ em trai được cắt 
bao quy đầu. Trên thế giới, tỷ lệ này là khoảng 33% nam giới. Tỷ lệ cắt bao quy đầu cao nhất là ở Mỹ, 
Trung Đông và Hàn Quốc. Nó ít phổ biến hơn ở châu Âu, các khu vực khác của châu Á và Nam 
Mỹ. Người Do Thái và Hồi giáo thực hiện cắt bao quy đầu như một phần của tôn giáo của họ. 

Khi nào hầu hết các lần cắt bao quy đầu được thực hiện? 

Thông thường, cắt bao quy đầu xảy ra một hoặc hai ngày sau khi sinh, trong bệnh viện. Tốt nhất bạn nên 
thực hiện càng sớm càng tốt. Trì hoãn thủ tục có thể làm cho nó trở nên rủi ro hơn. 

Trong đức tin của người Do Thái, việc cắt bao quy đầu (còn gọi là bris) được thực hiện khi một em bé 
được 8 ngày tuổi. Các nền văn hóa khác thực hiện cắt bao quy đầu ở độ tuổi muộn hơn. 



Ai thực hiện cắt bao quy đầu? 

Bác sĩ tiết niệu, bác sĩ sản khoa hoặc bác sĩ nhi khoa có thể thực hiện cắt bao quy đầu cho trẻ sơ sinh tại 
bệnh viện. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng có thể thực hiện nó sau đó, tại văn 
phòng. Trong một bris, một chuyên gia được đào tạo được gọi là mohel thực hiện việc cắt bao quy đầu. 

CHI TIẾT QUY TRÌNH CẮT BAO QUY ĐẦU 
Điều gì xảy ra trước khi cắt bao quy đầu? 

Nhà cung cấp của bạn có thể đề nghị cho em bé uống một ít acetaminophen để giúp giảm đau. Trong 
hầu hết các trường hợp trước khi làm thủ thuật, người thực hiện cắt bao quy đầu sẽ: 

1. Đặt trẻ nằm ngửa. 
2. Nhẹ nhàng giữ tay và chân của bé để tay chân bé không bị khua ra trong quá trình thực hiện. 
3. Làm sạch dương vật của mình. 
4. Bôi thuốc tê , tiêm hoặc kem để em bé không cảm thấy đau. 

Điều gì xảy ra khi cắt bao quy đầu? 

Người thực hiện cắt bao quy đầu cho em bé: 

1. Tách bao quy đầu ra khỏi đầu dương vật. 
2. Sử dụng một con dao để loại bỏ bao quy đầu. 

Điều gì xảy ra sau khi cắt bao quy đầu? 

Ngay sau khi lột bao quy đầu, người làm thủ thuật bôi thuốc mỡ và quấn dương vật bằng gạc. 

Cắt bao quy đầu mất bao lâu? 

Toàn bộ thủ tục mất khoảng 20 phút. Thông thường, một bris mất ít thời gian hơn. 

Cắt bao quy đầu có đau không? 

Giống như bất kỳ phẫu thuật nào, cắt bao quy đầu có thể gây ra một số đau đớn. Nhưng sử dụng thuốc 
giảm đau và thuốc gây mê có thể làm giảm cảm giác khó chịu. Những điều này có thể giúp ích cho cả 
trong quá trình thực hiện và sau đó. 

Người lớn có thể cắt bao quy đầu không? 

Đúng. Những người chưa cắt bao quy đầu khi còn bé có thể chọn cắt bao quy đầu khi trưởng thành. Nói 
chung, quy trình này giống nhau đối với các bé trai lớn hơn và người lớn cũng như đối với trẻ sơ sinh. 

Bạn có thể sẽ thực hiện thủ thuật trong bệnh viện, sử dụng thuốc gây mê. Phẫu thuật có thể lâu hơn một 
chút so với trẻ sơ sinh. Bạn cũng sẽ cần khâu sau khi cắt bao quy đầu. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe của bạn sẽ nói chuyện với bạn về việc hồi phục, bao gồm cả thời điểm bạn có thể tiếp tục quan 
hệ tình dục. 



RỦI RO / LỢI ÍCH CẮT BAO QUY ĐẦU 
Những rủi ro khi cắt bao quy đầu là gì? 

Cắt bao quy đầu là một thủ thuật thường quy, an toàn. Tuy nhiên, đối với bất kỳ phẫu thuật nào cũng có 
một số rủi ro. Bao gồm các: 

 Sự chảy máu. 

 Sự nhiễm trùng. 

 Phản ứng với thuốc mê. 

 Nỗi đau. 

 Cắt bao quy đầu quá dài hoặc quá ngắn. 

 Kích ứng ở đầu dương vật. 

 Viêm bao quy đầu (lỗ mở của dương vật bị viêm). 

Trong một số trường hợp hiếm hoi, bao quy đầu không lành lại và có thể dính vào phần cuối của dương 
vật ( dính dương vật ). Nếu điều đó xảy ra, đứa trẻ có thể cần một thủ tục thứ hai. 

Lợi ích của việc cắt bao quy đầu là gì? 

Cắt bao quy đầu có một số lợi ích. Nó không chỉ giúp ích cho sức khỏe dương vật mà còn có thể cải 
thiện vệ sinh. Đó là bởi vì dương vật đã cắt bao quy đầu dễ vệ sinh và rửa hơn, đặc biệt là đối với trẻ em. 

Những lợi ích sức khỏe cụ thể của việc cắt bao quy đầu bao gồm giảm nguy cơ: 

 Một số tình trạng dương vật : · Những rối loạn dương vật này bao gồm viêm bao quy đầu (viêm 
quy đầu và bao quy đầu), chứng hẹp bao quy đầu và hẹp bao quy đầu, khi bao quy đầu bị kẹt ra 
ngoài. 

 Ung thư cổ tử cung cho bạn tình: Bạn tình là nữ của nam giới đã cắt bao quy đầu ít bị ung thư cổ 
tử cung hơn . 

 Ung thư dương vật: Những người đàn ông đã cắt bao quy đầu ít có nguy cơ bị ung thư dương 
vật hơn . 

 Nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục: Nam giới đã cắt bao quy đầu có ít nguy cơ mắc một 
số bệnh lây truyền qua đường tình dục , bao gồm cả HIV . 

 Nhiễm trùng đường tiết niệu: Nhiễm trùng tiểu phổ biến hơn ở nam giới chưa cắt bao quy đầu. 

Những ai không nên cắt bao quy đầu? 

Nhà cung cấp của bạn có thể khuyên bạn nên trì hoãn việc cắt bao quy đầu hoặc hoàn toàn không thực 
hiện nếu con bạn: 

 Có mối quan tâm về y tế. 

 Có vấn đề về thể chất với dương vật có thể cần phẫu thuật. (Đôi khi, bác sĩ phẫu thuật sẽ cần 
bao quy đầu để khắc phục vấn đề.) 

 Sinh non. 

QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI SAU CẮT BAO QUY ĐẦU 
Cắt bao quy đầu bao lâu thì khỏi? 

Thời gian hồi phục sau khi cắt bao quy đầu mất khoảng 8 đến 10 ngày. Trong khi dương vật lành lại, nó 
có thể bị sưng và đỏ. Bạn có thể thấy một lớp màng màu vàng ở đầu mút. 



Làm thế nào để chăm sóc dương vật của con tôi sau khi cắt bao quy đầu? 

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn sẽ giải thích cách chăm sóc dương vật đã cắt bao quy 
đầu. Bạn sẽ cần: 

 Bôi vaseline vào mỗi lần thay tã. 

 Sử dụng thuốc giảm đau mà bác sĩ đề xuất, bao gồm cả việc cho con bú thường xuyên hoặc 
dùng thuốc cho trẻ sơ sinh. 

 Nhẹ nhàng rửa khu vực này khi vết thương lành. 

Nếu dương vật dường như không được chữa lành chính xác hoặc bạn có lo lắng, hãy gọi cho nhà cung 
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn. 

Cắt bao quy đầu có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản hoặc khoái cảm tình dục 

không? 

Cắt bao quy đầu không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản (khả năng sinh con đẻ cái). Và các nhà nghiên 
cứu tin rằng nó không làm tổn thương hoặc tăng cường khoái cảm tình dục. 

KHI NÀO NÊN GỌI CHO BÁC SĨ 
Khi nào tôi nên gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sau khi cắt bao 

quy đầu? 

Gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nếu bạn thấy các dấu hiệu cho thấy dương vật không 
hồi phục tốt, chẳng hạn như: 

 Chảy máu thường xuyên hoặc chảy máu không ngừng. 

 Rò rỉ có mùi hôi. 

 Đi tiểu không tiếp tục trong 12 giờ. 

CẮT BAO QUY ĐẦU VÀ NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN 
Tôi có nên cắt bao quy đầu cho con tôi không? 

Một số hiệp hội y tế lớn khuyến nghị cắt bao quy đầu như một sự lựa chọn cho các bậc cha mẹ. Các 
nhóm này bao gồm Hiệp hội Tiết niệu Hoa Kỳ (AUA) và Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP). 

Cả hai tổ chức đều tin rằng cắt bao quy đầu có lợi ích cũng như rủi ro. Cuối cùng, quyết định là của cá 
nhân, với các nhóm đề xuất rằng cha mẹ quyết định. Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe của con bạn về những ưu và nhược điểm. Sau đó, bạn có thể đưa ra quyết định phù hợp với mình. 

Nếu bạn chọn cắt bao quy đầu, AAP khuyến nghị nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sử dụng 
thuốc giảm đau. 

Tôi nên biết những gì nếu tôi chọn không cắt bao quy đầu cho con mình? 

Nếu bạn chọn không cắt bao quy đầu cho con trai mình, hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe của bạn. Họ sẽ giải thích cách giữ dương vật sạch sẽ. Trong vài năm đầu đời, bao quy đầu 
sẽ dính chặt vào dương vật và không rút ra được. Đừng ép buộc nó trở lại. Khi con trai bạn đủ lớn, hãy 
dạy con cách vệ sinh dương vật và bao quy đầu. 



Một lưu ý từ các bác sĩ chuyên khoa 

Cắt bao quy đầu ở bé trai là một thủ thuật rất phổ biến. Cắt bao quy đầu có một số lợi ích, bao gồm cả 
việc làm sạch dương vật dễ dàng hơn. Cắt bao quy đầu cũng có thể làm giảm hoặc ngăn ngừa một số 
bệnh, như nhiễm trùng đường tiết niệu. Như với bất kỳ phẫu thuật nào, cắt bao quy đầu đi kèm với một 
số rủi ro. Hãy chắc chắn nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn về thủ tục cắt 
bao quy đầu và nếu đó là lựa chọn phù hợp cho con bạn. 

http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/u339701/kham-nam-khoa-la-kham-nhung-gi-o-dau-tot-nhat.htm 

http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/u339701/7-dia-chi-kham-chua-benh-yeu-sinh-ly-o-dau-tot-
nhat.htm 

http://benhvienlaovabenhphoicantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=3272 

http://benhvienlaovabenhphoicantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=3261 

http://benhvienlaovabenhphoicantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=3263 

http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/u339701/7-benh-vien-phong-kham-nam-khoa-uy-tin-o-dau-tot-
nhat-ha-noi.htm 

http://benhvienlaovabenhphoicantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=3266 

http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/u339701/chi-phi-cat-bao-quy-dau-het-bao-nhieu-tien-bang-gia-
phau-thuat.htm 

https://hoiluatgia.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/7-dia-chi-cat-bao-quy-dau-o-dau-tot-nhat-tai-ha-no-
1636684028i.htm 

http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/u339701/7-dia-chi-cat-bao-quy-dau-o-dau-tot-nhat-tai-ha-noi.htm 

http://benhvienlaovabenhphoicantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=5460 

https://hoiluatgia.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/chi-phi-cat-bao-quy-dau-het-bao-nhieu-tien-bang-gia-phau-
thua-1636684051t.htm 

http://benhvienyhoccotruyencantho.vn/H%e1%bb%8fi%c4%90%c3%a1p/tabid/2485/ch/19153/Default.as
px 

http://benhvienlaovabenhphoicantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=3265 

http://benhvienlaovabenhphoicantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=3262 

http://benhvienlaovabenhphoicantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=3260 

http://ytephunghiep.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=3613 

http://www.bvdkhaugiang.com/Default.aspx?tabid=120&ch=3646 
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