
Nam giới đi cắt bao quy đầu an toàn có sao không 
tại sở y tế Cần Thơ 

Không cắt bao da quy đầu Đã có sao không? Tùy theo trường hợp cụ thể, đấng mày râu trong độ tuổi sinh dục cùng với 

lớn lên nên tiểu phẫu cắt da quy đầu trong một số tình huống Như sau Để tránh Có nguy cơ Mắc những bệnh lý nam 

khoa nghiêm trọng: 

bao da quy đầu là chỗ da bao quanh chỗ đầu "cậu bé" bạn nam. Đối với trẻ nhỏ, chỗ da này Đang có lợi ích giữ an toàn 
chỗ đầu dương vật trước các nguyên nhân dẫn tới hại Từ phía ngoài. Tuy vậy, Nếu vùng da này chưa thể tuột xuống khi 
nam trưởng thành thì xem là thất thường. Vậy, không cắt da quy đầu Đã có sao không? Cùng với bệnh viện công lập tỉnh 
Phú Thọ định vị câu trả lời rõ ràng trong bài viết dưới đây. 

cắt da quy đầu được coi là 1 phẫu thuật cắt bỏ chỗ da bao kín phần quy đầu. Phẫu thuật này có khả năng được thực hiện 
ở phái mạnh trưởng thành hoặc trẻ em. 

da bao quy đầu là phần da quanh vùng đầu "cậu nhỏ", thường sẽ tự động lột xuống lúc bé trai 4 – 5 Độ tuổi. Tuy nhiên, 
Nếu như đấng mày râu đang ở độ tuổi trưởng thành mà bao quy đầu vẫn không thể lột xuống thì cần suy nghĩ thật kỹ can 
thiệp cắt bao quy đầu Để phòng chống các bệnh đàn ông. Cùng với bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ Chia sẻ Liền phác 
đồ làm tiểu phẫu này trong bài viết bài viết này. 

cắt bao quy đầu là gì? Khi nào cần cắt bao quy đầu? 

cắt bao quy đầu được xem là 1 tiểu phẫu cắt đi phần da bao bọc phần đầu "cậu nhỏ". Thủ thuật này có thể được làm tại 
bạn nam lớn lên hay trẻ em. 

Vậy, tại vì sao cần phải cắt bao quy đầu? Phẫu thuật này được tiến hành lúc phái mạnh nhận biết ra hiện tượng bất 
thường khu vực đầu dương vật như: viêm bao quy đầu, bệnh hẹp bao quy đầu, chứng dài bao quy đầu hoặc bao quy Bị 
mắc nghẹt,…để phòng chống những bệnh lý nam khoa không giống trầm trọng hơn. 

với trẻ nhỏ (dưới 4 – 5 tuổi) thì việc chỗ da đầu "cậu nhỏ" bao bọc gần hết đầu dương vật coi là hiện tượng thông 
thường. Tuy vậy, Nếu như trẻ lớn hơn, đang tại lứa tuổi dậy thì cũng như trưởng thành, nhưng vùng da đầu "cậu nhỏ" 
này vẫn không thể tự tuột xuống được thì vấn đề cắt da quy đầu là vô cùng cần thiết. 

Nếu như bao da quy đầu Nếu mà Có bất cứ hiện tượng không bình thường nào Thường phải được kiểm tra và suy nghĩ 
thật kỹ cắt bao quy đầu Để không nên tình trạng Viêm, đau đớn, Tạo ra khó chịu và rắc rối trong Quan hệ. 

 



Đã có những biện pháp cắt da quy đầu nào? 

Hiện nay, phương pháp cắt bao quy đầu vô cùng đa Dạng cũng như hôm được cải tiến, dưới đây là các biện pháp phổ 
biến: 

Top 11 địa chỉ cắt bao quy đầu ở đâu tốt nhất an toàn tại Hà Nội xem tại 
đây: https://soytecantho.vn/Default.aspx?tabid=1000&ch=2556 

Top 10 địa chỉ cắt bao quy đầu ở đâu tốt nhất an toàn tại Hà Nội xem tại 
đây: https://soytecantho.vn/Default.aspx?tabid=1000&ch=2564&cat-bao-quy-dau-o-dau-tot-nhat-ha-noi-6789.html 

Chi phí cắt bao quy đầu hết bao nhiêu tiền? Bảng giá năm 2023 xem tại đây 
: https://soytecantho.vn/Default.aspx?tabid=1000&ch=2557 

Chi phí cắt bao quy đầu hết bao nhiêu tiền? Bảng giá năm 2023 xem tại đây 
: https://soytecantho.vn/Default.aspx?tabid=1000&ch=2555&chi-phi-cat-bao-quy-dau-het-khoang-bao-nhieu-tien-
6789.html 

cách cắt bao quy đầu cổ điển 

Đây xem là giải pháp cắt bao da quy đầu truyền thống, dùng dao phẫu thuật vô trùng Nhằm can thiệp trực tiếp, loại bỏ 
chỗ da Mắc hẹp cùng với khâu lại chỗ bị thương Rồi. Biện pháp này Hiện nay vô cùng ít được chọn bởi có thể gây đau 
đớn cho người bị bệnh, không khó Bị mắc nhiễm trùng, thời điểm Tác dụng lâu, không khó để lại sẹo, gây ra mất thẩm 
Hoa Kỳ. 

cách cắt da quy đầu dùng laser 

phương pháp này được đánh giá là tiên tiến hơn khi áp dụng tia laser nhiệt năng khoa học Để cắt đi Đi phần da bao quy 
đầu Mắc thừa. Tiểu phẫu này ít gây ra đau đớn cho người bệnh Và mang đến mức độ an toàn nhiều hơn, thời điểm hồi 
phục nhanh hơn, được dùng trong Hầu như một số tình huống hẹp hoặc bao quy đầu dài tại bạn nam. 

nhưng, với một số trước hợp phức tạp hơn thì cách này lại không dễ dàng có thể tiếp cận được. 

cách cắt bao da quy đầu thẩm Mỹ 

Đây là thủ thuật tiên tiến, giúp bóc tách cũng như cắt bỏ chỗ da đầu "cậu nhỏ" một phương pháp nhanh chóng, ít Tạo ra 
đau cùng với không bỏ lại sẹo, hạn chế tốt đa tai biến về sau. Cách này Đã có chi phí tương đối cao tuy nhiên được 
những bác sĩ khuyến cáo do tính an toàn và cấp độ hiệu quả vô cùng cao, Mặt khác đảm bảo đặc tính thẩm Mỹ. 

quy trình cắt da quy đầu xảy ra như thế nào? 

cắt bao da quy đầu là một phẫu thuật khá dễ dàng cùng với được làm chỉ trong vài phút. Những giải pháp cắt bao quy 
đầu Hầu như Luôn trải qua quy trình bao gồm 3 bước cơ bản dưới đây: 

Bước 1: bác sĩ thăm khám lâm sàng, trả lời về phẫu thuật cắt bao quy đầu Để bệnh nhân chọn. 

Bước 2: gây nên tê cho người bị bệnh Nhằm làm cắt bao quy đầu. 

Bước 3: theo dõi cũng như phục vụ hậu phẫu cho người bị bệnh. 

tất cả một số phương pháp cắt bao da quy đầu Luôn gồm bước làm cho sạch "cậu bé", bao quy đầu cùng với thực hiện 
cắt bao quy đầu. Tùy vào tình trạng của bao da quy đầu mà Bạn nên suy nghĩ kỹ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định chọn 
Loại tiểu phẫu. 
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lúc nào nên cắt bao quy đầu? Không cắt bao quy đầu Có sao 
không? 

cắt bao quy đầu là 1 tiểu phẫu thường gặp được làm trên nam giới ở không ít độ tuổi khác nhau. Không có một độ tuổi 
quy chuẩn thời điểm nên làm phẫu thuật này. Tuy vậy, khoảng thời gian cắt bao da quy đầu thể được khuyến cáo theo 
từng thành phần như sau: 

đối với cánh mày râu lớn lênmột tỷ lệ cần suy nghĩ thật kỹ cắt bao da quy đầu tại nam lớn lên 

Không cắt da quy đầu Có sao không? Phụ thuộc vào tình huống rõ ràng, đấng mày râu trong lứa tuổi sinh sản cùng với 
trưởng thành nên thủ thuật cắt bao da quy đầu trong các trường hợp Sau đây Để hạn chế Có nguy cơ Mắc một số bệnh 
lý nam khoa nghiêm trọng: 

 Dài bao quy đầu: chỗ da bao quanh đầu "cậu nhỏ" quá dài so đối với người không giống. Khi lớp da này quá dài, 
bao bao kín đầu dương vật, khó khăn kéo xuống sẽ gây không ít phiền toán, rắc rối cho đấng mày râu trong cuộc 
sống sinh hoạt đời thường. 

 Hẹp bao quy đầu: hiện tượng này tiếp diễn lúc bao da quy đầu bó chặt chỗ quy đầu, chỉ Để lộ một khu vực vô 
cùng nhỏ lân cận lỗ niệu đạo. Lúc này, tiểu phẫu cắt bao da quy đầu sẽ giúp lộn lớp da đó xuống một biện pháp 
đơn giản. 

 Nghẹt bao quy đầu: Đây là hiện tượng tương đối thường thấy ở đàn ông, lúc chỗ da đầu dương vật chưa thể kéo 
tụt lại mà Bị mắc thắt nghẹt lại ở vùng đầu "cậu nhỏ", lâu dần có thể gây nên hiện tượng phồng to cực kỳ khó 
chịu. 

Ngoài ra, lúc nhận biết bất kỳ dấu hiệu thất thường nào ở khu vực da quy đầu, Bạn nên tới phòng khám đa khoa tư nhân 
cũng như cơ sở y tế tin cậy Để được thăm khám cũng như chữa trị sớm, giảm Nguy cơ Bị mắc biến chứng nguy hại. 

đối với trẻ nhỏ 

khi trẻ tại lứa tuổi dưới 4 – 5 Tuổi, phần da quy đầu thường hay bao trọn chỗ đầu "cậu nhỏ". Đây được xem là hiện tượng 
thông thường do lúc trẻ em, "cậu bé" cực kỳ mẫn cảm, cầu được bảo vệ trước các nguyên do Đã có hại Từ cơ hội ở 
ngoài.phụ huynh nên để ý tình trạng không bình thường bao da quy đầu tại trẻ Nhằm xử lý kịp thời 

Bao nhiêu Độ tuổi thì cắt bao quy đầu? Khi trẻ rất lớn hơn, khoảng tầm 7 – 10 Tuổi hoặc khi bắt đầu bước truy cập thời kì 
dậy thì mà phần da đầu "cậu nhỏ" không thể tuột xuống thì các bậc phụ huynh cần cân nhắc cắt da quy đầu cho trẻ. 

Ngoài ra, khi bé gặp phải những hiện tượng hoặc căn bệnh như: nhiễm trùng ho bao quy đầu hẹp, nước giải không thoát 
ra hết, lắng đọng ở đầu "cậu nhỏ",…bạn cần đưa bé tới phòng khám chuyên khoa Để được kiểm tra cùng với xem xét 
phẫu thuật. 

thế mạnh cùng với nhược điểm của thủ thuật cắt bao quy đầu 

điểm mạnh 

cắt da quy đầu là thủ thuật đơn giản, nhanh chóng 

thủ thuật cắt bao da quy đầu khá đơn giản cũng như diễn ra nhanh chóng, đem tới rất nhiều cải thiện như: 

 hạn chế Có nguy cơ nhiễm trùng "cậu nhỏ" Với như cơ quan âm đạo nữ giới. Cắt bao da quy đầu sẽ khiến cho 
lượng vi khuẩn lắng đọng, giúp việc vệ sinh cơ quan âm đạo của mình của nam giới trở nên đơn giản hơn. 

 suy giảm Có nguy cơ nhiễm HIV cùng với những bệnh xã hội, bệnh lây nhiễm qua đường Tình Dục như: HPV 
(Humans Papilloma Virus), Herpes,… 

 giảm sút Nguy cơ Mắc một số bệnh lý nam khoa khác biệt, ung thư "cậu bé", vô sinh,… 



khuyết điểm 

bên ngoài băn khoăn không cắt bao da quy đầu Có làm sao không, Đã có nhiều người thắc mắc cắt bao da quy đầu Có 
tác động gì không? 

hiện thực từng Đang có nhiều nghiên cứu chứng minh cắt bao da quy đầu không tác động tới Quan hệ Tình dục cũng 
như ham muốn. Thủ thuật này (tùy theo giải pháp cắt bao da quy đầu mà Bạn lựa chọn) thì có thể tiếp diễn những hiện 
tượng như: lưu lại sẹo, gây cảm giác đau lâu ngày,…Tuy nhiên, với một số cách hiện đại thì những hiện tượng trên cực 
kỳ hiếm lúc diễn ra. 

cắt da quy đầu bao nhiêu lâu thì lành? 

Dưới đây khi tiểu phẫu cắt bao da quy đầu, Bạn sẽ được các chuyên gia chỉ định giải pháp chăm sóc, Điểm tốt nhanh 
chóng. Tùy vào tình trạng rõ ràng trên đã từng người bệnh khác biệt nhau, thời gian Để "cậu nhỏ" lành tận gốc sẽ khác 
biệt nhau, bình thường tầm 10 ngày. 

Sau thủ thuật tầm 3 – 4 Liền Nếu mà Bạn Bị không dễ chịu hoặc sưng tấy đầu "cậu bé", nên tái thăm khám Để được 
chuyên gia thăm khám, kê đơn thuốc giảm đau.Hình ảnh bao quy đầu trước cũng như Sau khi cắt 

người bị bệnh chú ý nên kiêng Quan hệ vợ chồng ít nhất 4 tuần Sau lúc thủ thuật cắt bao quy đầu và cần ngồi nghỉ, hạn 
chế căng thẳng công vấn đề lâu ngày và cần dùng quần mỏng, rộng Như sau vài ngày phẫu thuật, có khả năng áp dụng 
Vaseline bôi quanh đầu "cậu bé" Nhằm không nên việc chà xát sát vào quẩn (nên tham khảo kỹ càng ý kiến của bác sĩ). 

lúc nhận thấy bất cứ biểu hiện không bình thường nào như: sốt, sưng tấy, ra máu, cảm giác đau nhói kéo dài, Các bạn 
cần phải quay lại cơ sở thủ thuật Để được xử lý kịp thời. 

Danh sách 12 phòng khám đa khoa tư nhân uy tín tốt nhất tại Hà Nội: xem tại đây 
: https://soytecantho.vn/Default.aspx?tabid=1000&ch=2480&phong-kham-da-khoa-ha-noi-6789.html 

Danh sách 10 phòng khám đa khoa tư nhân uy tín tốt nhất tại Hà Nội: xem tại đây 
: https://soytecantho.vn/Default.aspx?tabid=1000&ch=2555&phong-kham-da-khoa-tu-nhan-tai-ha-noi-6789.html 

Top 10 địa chỉ phòng khám nam khoa ở đâu tốt nhất uy tín tại Hà Nội xem tại 
đây: https://soytecantho.vn/Default.aspx?tabid=1000&ch=2554 

Top 12 địa chỉ phòng khám nam khoa ở đâu tốt nhất uy tín tại Hà Nội xem tại 
đây: https://soytecantho.vn/Default.aspx?tabid=1000&ch=2555&dia-chi-phong-kham-nam-khoa-uy-tin-tai-ha-noi-
6789.html 

Top 10 địa chỉ phòng khám nam khoa ở đâu tốt nhất uy tín tại Hà Nội xem tại 
đây: https://soytecantho.vn/Default.aspx?tabid=1000&ch=2480&phong-kham-nam-khoa-ha-noi.html 

Phòng khám đa khoa Thái Hà uy tín chất lượng tốt tại Hà Nội xem tại 
đây: https://soytecantho.vn/Default.aspx?tabid=1000&ch=2555&phong-kham-da-khoa-thai-ha-6789.html 

Đăng ký khám bệnh tại Sở Y tế thành phố Cần Thơ 

Địa chỉ: 71 Lý Tự Trọng - Phường An Phú - Quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ 

https://www.google.com/maps/place/S%E1%BB%9F+Y+t%E1%BA%BF+TP.+C%E1%BA%A7n+Th%C6%A1/@10.03526
64,105.7784354,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x62fa61ff80a2c9a7?sa=X&ved=2ahUKEwjaupCuiZz9AhVJr1YBHetcDUMQ
_BJ6BAhJEAg 
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