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Mổ hẹp bao quy đầu: Quy trình, chi phí và mổ hẹp ở
đâu
August 20, 2021

Những trường hợp bao quy đầu quá hẹp thường được chỉ định mổ bao quy đầu. Đây không phải là thủ thuật quá
phức tạp, để hiểu rõ hơn mổ hẹp bao quy đầu là gì? Mổ hẹp bao quy đầu ở đâu uy tín hiện nau bạn có thể tham
khảo bài viết dưới đây.

MỔ HẸP BAO QUY ĐẦU LÀ GÌ?
Mổ hẹp bao quy đầu là một thủ thuật mà bác sĩ sẽ tiến hành bóc tách và cắt bỏ lớp bao quy đầu quá hẹp bao bọc
kín lấy đầu dương vật. Phẫu thuật hẹp bao quy đầu có thể được thực hiện ở cả người lớn và trẻ em.

Thủ thuật này không quá phức tạp nhưng cũng có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Chẳng hạn như làm
ảnh hưởng đến chức năng sinh lý, khả năng tình dục của cánh mày râu. Vì vậy khi có ý định thực hiện bạn cần chú
ý lựa chọn cơ sở y tế chuyên khoa uy tín để thực hiện. Ưu tiên những cơ sở có phương pháp hiện đại, bác sĩ chuyên
khoa có chuyên môn, có kinh nghiệm để thực hiện được an toàn nhất.

KHI NÀO CẦN MỔ HẸP BAO QUY ĐẦU?
Hẹp bao quy đầu là tình trạng đoạn cuối da bao quy đầu bị thắt hẹp lại, không thể kéo tuột hoàn toàn khỏi quy
đầu. Bình thường thủ thuật này được chỉ định cho những nam giới bị hẹp bao quy đầu dẫn đến các biến chứng như:
Viêm quy đầu, bị hẹp gây khó khăn cho việc vệ sinh dương vật. Hoặc những trường hợp bị hẹp khiến việc quan hệ
tình dục trở nên khó khăn, đau đớn.
Mổ hẹp bao quy đầu là cách chữa hẹp bao quy đầu hiệu quả nhất hiện nay. Quá trình điều trị được thực hiện qua
các bước cụ thể như sau.

Thăm khám, kiểm tra, đánh giá mức độ hẹp bao quy đầu
Trước khi tiến hành mổ hẹp bao quy đầu người bệnh cần thăm khám để bác sĩ có thể đánh giá mức độ hẹp của
bệnh lý. Đồng thời xác định có viêm nhiễm đi kèm hay không để có thể tiến hành điều trị bệnh song song.
Ngoài ra thăm khám lâm sàng bác sĩ cũng sẽ tiến hành tư vấn cho người bệnh về cách điều trị. Mục đích nhằm giúp
cho người bệnh nắm được về quá trình điều trị bệnh, những biến chứng có thể xảy ra…

Thực hiện các xét nghiệm cần thiết trước thủ thật
Bệnh nhân sẽ được chỉ định thực hiện một số xét nghiệm cần thiết trước khi tiến hành thủ thuật mổ hẹp bao quy
đầu. Điều này là để đánh giá được tình trạng người bệnh giúp quá trình thực hiện thủ thuật được an toàn hơn. Tùy
thuộc vào kết quả thăm khám lâm sàng mà bạn có thể được chỉ định một số xét nghiệm cận lâm sàng như:
Xét nghiệm máu.
Xét nghiệm một số bệnh xã hội như HIV, giang mai…tùy thuộc triệu chứng lâm sàng.
Xét nghiệm đông máu, tổng phân tích máu….
Tiến hành xử lý, cắt bao quy đầu

Tại bước này bác sĩ sẽ tiến hành sát khuẩn vùng sinh dục và vị trí cắt. Sau đó tiêm thuốc tê để giảm đau đớn cho
người bệnh và thực hiện:
Bóc tách niêm mạc bao quy đầu nhằm làm lộ phần da bị cắt.
Tiến hành cắt lần lượt miệng bao quy đầu, mặt trước và phần da thừa còn lại.
Sau khi thực hiện cắt bỏ xong phần bao quy đầu hẹp thì tiến hành khâu vết cắt, sát khuẩn và băng bó.

Chăm sóc sau thủ thuật
Sau khi thủ thuật kết thúc người bệnh cần nghỉ ngơi và hạn chế đi lại, không vận động mạnh để tránh ảnh hưởng
đến vết thương. Bệnh nhân sẽ được bác sĩ tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc cũng như hẹn lịch tái khám cụ thể để
theo dõi quá trình hồi phục.

Biến chứng có thể gặp sau mổ hẹp bao quy đầu
Mặc dù mổ hẹp bao quy đầu không quá phức tạp và nguy hiểm nhưng vẫn có thể dẫn đến một số biến chứng. Đặc
biệt là khi bạn thực hiện tại những cơ sở y tế không đảm bảo về cơ sở vật chất, tay nghề bác sĩ. Dưới đây là một số
biến chứng mà bạn có thể gặp phải khi mổ hẹp bao quy đầu.

Các biến chứng sớm
Các biến chứng sớm người bệnh có thể gặp phải sau khi mổ hẹp bao quy đầu như:
Bị chảy máu và khó cầm máu.
Bị phù nề, tụ máu.
Bị viêm, nhiễm trùng sau khi mổ hẹp bao quy đầu.
Bị thiếu da do bác sĩ cắt quá nhiều bao quy đầu.
Bị tổn thương ở quy đầu và một phần dương vật.
Các biến chứng muộn

Một số biến chứng muộn mà người bệnh có thể gặp phải sau khi mổ hẹp bao quy đầu như:
Dính bao quy đầu sau khi cắt.
Bị thắt nghẹt bao quy đầu.
Để lại sẹo xấu gây mất thẩm mỹ và ảnh hưởng chức năng quy đầu dương vật.
Bị hẹp lỗ niệu đạo, hẹp lỗ tiểu.
Bị rò niệu đạo.

Những biến chứng của mổ hẹp bao quy đầu có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chức năng sinh lý
nam giới. Vì vậy khi có những dấu hiệu bất thường sau phẫu thuật hãy thăm khám ngay để được xử lý kịp thời.

MỔ HẸP BAO QUY ĐẦU Ở ĐÂU TỐT?
Hiện nay có không quá nhiều các cơ sở y tế thực hiện mổ hẹp bao quy đầu. Nếu bạn đang sinh sống, làm việc tại
Bắc Ninh hoặc các tỉnh lân cận bạn có thể đến phòng khám đa khoa Thành Đô.
Phòng khám đa khoa Thành Đô đáp ứng tốt các yêu cầu giúp thực hiện thủ thuật cắt bao quy đầu an toàn và hiệu
quả như:

Phương pháp mổ hẹp bao quy đầu hiệu đại
Hiện nay phòng khám đang sử dụng kỹ thuật thẩm mỹ bao quy đầu tiên tiết với kỹ thuật xâm lấn tối thiểu mang
đến những ưu điểm như:
Hạn chế đau đớn và chảy máu hiệu quả cho người bệnh.
Kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, chính xác và an toàn, không ảnh hưởng đến chức năng dương vật.
Vết thương nhỏ, không để lại sẹo, hồi phục nhanh sau thủ thuật.

Với phương pháp này tình trạng hẹp bao quy đầu sẽ được điều trị dứt điểm, không tái phát, không biến chứng.
Người bệnh có thể ra về mà không cần điều trị lưu trú.

Bác sĩ chuyên khoa có tay nghề giỏi
Các bác sĩ trực tiếp điều trị bệnh đã có nhiều năm kinh nghiệm trong thực hiện thủ thuật cắt hẹp bao quy đầu.
Đảm bảo thực hiện chính xác không để xảy ra biến chứng hay tai nạn trong quá trình thực hiện.

Cơ sở vật chất khang trang
Phòng thủ thuật hiện đại, được vô trùng đạt tiêu chuẩn quốc tế và được trang bị các thiết bị máy móc y tế tối tân
nhất. Đảm bảo thực hiện thủ thuật được an toàn, chính xác, không phát sinh viêm nhiễm.

Chi phí thực hiện tiết kiệm, hợp lý
Hiện nay phòng khám đang có những ưu đãi về chi phí giúp cho nam giới mổ hẹp bao quy đầu an toàn mà không
tốn kém.

Miễn phí tiền khám lâm sàng.
Chi phí xét nghiệm cận lâm sàng nhiều ưu đãi: Xét nghiệm máu 90K, xét nghiệm nước tiểu 50K…
Giảm 50% chi phí thực hiện thủ thuật.

Dịch vụ y tế chất lượng cao
Phòng khám Thành Đô còn được đánh giá cao nhờ chất lượng dịch vụ thăm khám.
Phòng khám có đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế với tác phong làm việc chuyên nghiệp, nhẹ nhàng, chu đáo, tận
tâm.
Thăm khám và điều trị bệnh ngoài giờ hành chính thuận tiện cho những người bận rộn.
Trên đây là một vài thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn mổ hẹp bao quy đầu. Nếu bạn còn có thắc mắc gì vui lòng click
qua khung chat bên dưới đây để được bác sĩ chuyên khoa tư vấn nam khoa miễn phí trực tuyến.
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