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Male Circumcision
Cắt Bao Quy Đầu ở Nam Giới

A circumcision is the removal of the piece 
of skin, called the foreskin, from around the 
end of the penis, called the glans. This is an 
elective procedure or surgery, which means 
you decide if you want to have it done.
If you decide to have a circumcision for your 
son, it is done in the hospital nursery by your 
baby’s doctor before your baby goes home. 
 

How 
Circumcision 
is Done
The procedure takes 
about 15 minutes. 
The doctor uses a 
numbing medicine, 
so the baby feels little 
pain.
A metal clamp is 
used around the 
penis and a piece of it, called the bell, is 
slipped under the foreskin to protect the end 
of the penis. The skin is cut around the bell 
and removed, so the end of the penis can be 
seen.
The penis may be wrapped in Vaseline 
gauze. If needed, special gauze or stitches 
are used for bleeding. 

After the circumcision
• Your baby will be checked for bleeding 

for about an hour after the procedure.
• Many babies sleep for the first few hours, 

but try to wake him to feed.

Cắt bao quy đầu là cắt một phần da, còn 
được gọi là bao quy đầu, khỏi vùng quanh 
đầu dương vật, còn được gọi là đầu dương 
vật. Đây là thủ thuật hay phẫu thuật không 
bắt buộc, có nghĩa là quý vị tự quyết định có 
muốn thực hiện hay không.
Nếu quý vị quyết định cắt bao quy đầu cho 
con trai thì bác sĩ của trẻ sẽ thực hiện thủ 
thuật này trong phòng chăm sóc trẻ của 
bệnh viện trước khi trẻ xuất viện.

Quy Trình 
Cắt Bao Quy 
Đầu
Thủ thuật chỉ mất 
khoảng 15 phút. 
Bác sĩ sử dụng 
một loại thuốc gây 
tê nên trẻ hầu như 
không cảm thấy 
đau.
Bác sĩ dùng kẹp 

kim loại giữ quanh dương vật và luồn một 
phần kẹp, được gọi là dụng cụ bảo vệ đầu 
dương vật, xuống dưới bao quy đầu để bảo 
vệ đầu dương vật. Bác sĩ sẽ cắt quanh dụng 
cụ bảo vệ đầu dương vật và tháo ra để có 
thể thấy đầu dương vật.
Có thể dùng gạc Vaseline để băng bó 
dương vật. Nếu cần, sẽ sử dụng gạc đặc 
biệt hoặc khâu để xử lý nếu chảy máu.

Sau khi cắt bao quy đầu
• Trẻ sẽ được kiểm tra xem có chảy máu 

hay không trong khoảng một giờ sau khi 
thực hiện thủ thuật.

• Nhiều trẻ sẽ ngủ trong vài giờ đầu nhưng 
hãy cố gọi trẻ dậy bú.
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• He may seem uncomfortable when 
urinating after the numbing medicine has 
worn off. Holding and swaddling will often 
soothe him.

• Swelling in the area will go away in 4 or 5 
days.

Care at home
• Keep your baby off of his stomach for the 

first few days.
• Keep the area clean and dry. 
• Use warm water only when washing, with 

no soap. Gently pat dry.
• With each diaper change for the next 7 

days or until the penis is healed:
• Wash your hands before and after. 
• Do not use diaper wipes directly on the 

penis. The alcohol in them can sting.
• Do not try to remove the crust that forms 

on the wound. It is a part of healing.
• Apply Vaseline to the end of the penis 

until it is healed. 
 

Call your baby’s doctor if you 
notice:
• More than a few drops of blood on the 

penis or if the diaper has a spot of blood 
larger than an inch across.

• No wet diapers or very few within 12 
hours of the circumcision.

• Signs of infection, like redness, swelling, 
pus draining from the area, foul odor or 
fever.

• Trẻ có thể tỏ vẻ không thoải mái khi tiểu 
tiện sau khi thuốc tê hết tác dụng. Ôm và 
quấn tã cho trẻ thường sẽ xoa dịu trẻ.

• Nếu vết thương bị sưng thì sẽ hết trong 
4 hoặc 5 ngày. 

Chăm sóc tại nhà
• Không để trẻ chạm vào bụng trong vài 

ngày đầu.
• Giữ vết thương sạch sẽ và khô ráo. 
• Chỉ dùng nước ấm để rửa, không dùng 

xà phòng. Vỗ khô nhẹ nhàng.
• Mỗi lần thay tã trong 7 ngày tiếp theo 

hoặc cho đến khi dương vật lành:
• Rửa tay trước và sau khi thay. 
• Không sử dụng khăn ướt lau trực tiếp lên 

dương vật. Cồn trong khăn ướt có thể 
khiến trẻ bị xót.

• Không cố lau sạch vẩy cứng hình thành 
trên vết thương. Đó là một phần trong 
quá trình lành lại.

• Bôi kem Vaseline vào đầu dương vật cho 
đến khi lành hẳn.

Gọi cho bác sĩ của trẻ nếu quý 
vị phát hiện:
• Trên dương vật có nhiều máu (hơn vài 

giọt) hoặc nếu tã có vết máu rộng hơn 1 
inch.

• Trẻ không đi tiểu hoặc tiểu rất ít trong 
vòng 12 giờ sau khi cắt bao quy đầu.

• Các dấu hiệu nhiễm trùng như đỏ, sưng, 
chảy mủ từ vết thương, mùi hôi hoặc sốt.


