Chi phí cắt trĩ ở Hà Nội và phòng khám trĩ tại Hà Nội
Bệnh trĩ cần được kiểm tra cùng với cách chữa sớm nhằm nâng cao hiệu quả, phòng tránh để bệnh nặng gây ra ảnh
hưởng đi đến sức khỏe cùng cuộc sống. Lúc phải đi tới khám kỹ càng bệnh trĩ, bạn có nguy cơ chọn những bệnh viện,
bệnh viện chất lượng dưới đây.
Bệnh trĩ (lòi dom) là bệnh khó nói đối với vô số người. Việc e ngại, không cách điều trị sớm khiến bệnh trở cần phải
không tốt, gây ra hệ quả nặng nề: tắc mạch bệnh trĩ nội cùng với ngoại, trĩ sa nghẹt, khuẩn, khả năng ung thư đại trực
tràng,...
Nhằm điều trị trĩ dễ dàng, người bệnh cần chọn Khám bệnh trĩ ở đâu đảm bảo có chuyên khoa tiêu hóa cùng hệ
thống bác sĩ chuyên khoa giỏi, thiết bị đầy đủ.
Bệnh trĩ là gì?
Trĩ là Mức độ căng giãn của Những tĩnh mạch ống hậu môn Bởi ứ trệ tuần hoàn Gây. Đây là Căn bệnh hậu môn - trực
tràng phổ biến Hiện nay. Dù bệnh không Ảnh hưởng Đi tới Tính mạng Tuy nhiên Gây Vô số Tác động Đi cuộc sống
Cùng với Sinh hoạt hàng ngày.
Nguyên do Có khả năng Là do áp lực Vùng bụng quá mức Là do đứng hoặc ngồi trong Thời điểm dài, béo phì, Mang
bầu Và táo bón kéo dài….
Các tư vấn bệnh trĩ miễn phí Biểu hiện Và Biểu hiện bao gồm: Đau đớn dai dẳng, sưng, Ngứa, Rát Và Xuất huyết
Ở Vùng hậu môn.
Có Chủ yếu Phương thức Cách chữa Bệnh trĩ được Sử dụng hiện nay: Biến đổi chế độ ăn Dùng Hoạt động, Sử dụng
thuốc, Thủ thuật xâm lấn tối thiểu, Phẫu thuật. Trong đó kết hợp Trị không xâm lấn Và thắt Cỡ cao su Đã có Hiệu quả
cao trong Điều trị Bệnh trĩ nội độ I-II Xuất huyết.
2. Phân Kiểu Bệnh trĩ.
* Trĩ được phân thành hai loại:
Bệnh trĩ nội: Là Những khối phồng (búi trĩ) phát triển bên trong hậu môn trên đường lược. Bạn Có nguy cơ không
nhìn Gặp hoặc cảm Bắt gặp chúng, Đôi Lúc chúng Có nguy cơ lòi ra Phía ngoài qua hậu môn thành Từng búi.
Bệnh trĩ ngoại: Là Các khối phồng phát triển Ngoài hậu môn dưới đường lược. Bạn Có thể nhìn Gặp Cùng Nhận biết
được chúng, cũng Có Khi Tại dưới lớp da không nhìn Bắt gặp. Bệnh trĩ ngoại Cặp Khi Bị mắc huyết khối Gây nên
tắc mạch Cùng với vô Với Đau.

* Trĩ được chia thành 4 cấp độ:
Độ 1: là Trạng thái búi Bệnh trĩ nhỏ bên trong hậu môn Và không nhìn Gặp được.
Độ 2: Trĩ nằm bên trong hậu môn Nhưng sa ra Bên ngoài ống hậu môn Khi Đi vệ sinh Và tự co lên, Có thể Gây Rát
buốt Cùng với Chảy máu.
Độ 3: Trĩ sa ra Bên ngoài hậu môn Khi Đi WC không tự co, Nên Sử dụng tay đẩy vào.
Độ 4: sa ra Ngoài không thể ấn vào được.
Nguyên nhân Gây nên Bệnh trĩ
Nguyên nhân chính xác Gây bệnh Ngày nay chưa được xác định Chi tiết Và Thường xuyên được phát triển Tại Những
Người mắc bệnh Có Những yếu tố thuận lợi làm Tăng áp lực trong trực tràng Gây nên chèn ép vào Đội ngũ tĩnh mạch
Vùng hậu môn, làm cản trở máu tĩnh mạch trở về Cùng với Do vậy máu tĩnh mạch đọng lại Cùng tĩnh mạch giãn ra
tạo thành búi Bệnh trĩ. Búi Trĩ này sẽ to dần lên Cùng với thòi ra Bên ngoài Nếu Các yếu tố này tiếp diễn.
Các yếu tố thuận lợi bao gồm:
Độ tuổi
Táo bón mãn Đặc tính hoặc tiêu chảy
Thời kỳ Có mang
Di Truyền nhiễm
Đi ngoài Khó khăn, Nên rặn Số nhiều
Chức năng đường ruột kém, Thường Phải Áp dụng thuốc nhuận tràng, thụt hậu môn
Ngồi Đi WC quá lâu trong nhà Tắm (đọc sách báo …)
Những Hiện tượng CỦA Bệnh trĩ
Nếu bạn Thấy Xuất hiện Những Hiện tượng Sau, bạn Có thể đang Bị trĩ:
Xuất huyết Khi Đi ngoài
Mọc Những khối thòi ra Phía ngoài Khi Đi đại tiện

Ngứa Vùng hậu môn
Đau
Nổi Các khối cứng nhỏ Tại rìa hậu môn
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Nguyên lý Lúc Chữa trị Bệnh trĩ
Mất cân bằng lối sống, ngồi gối nệm khoét lỗ, Thực hiện Những bài tập hậu môn Và Sử dụng chế độ ăn Uống, Phát
huy Đồ ăn giàu Collagen, chất xơ, vitamin… là Những Phòng khám chính trong Điều trị nội khoa bảo tồn Trĩ.
Giải pháp Phẫu thuật được Dùng cho Các Người nhiễm bệnh Bệnh trĩ Giai đoạn IV Đang có triệu chứng; người đã
thắt nghẹt Trĩ nội; Bệnh trĩ Tình trạng III Đã có triệu chứng; Bệnh nhân Mắc Trĩ huyết khối.
Với Những Người nhiễm bệnh Mọc Bệnh trĩ ngoại Là do huyết khối, Việc Đánh giá Cùng can thiệp Phẫu thuật trong
Cỡ 72 giờ Khi đã huyết khối Mọc Có khả năng Giúp Kiềm chế đáng kể Mức độ sưng, Đau. Tại Tình trạng Đau Cùng
phù nề Ở Bệnh trĩ ngoại Tại huyết khối Luôn đạt đỉnh điểm Sau đây 48 giờ.
Việc cắt bỏ búi Trĩ huyết khối Phải được tiêm thuốc Gây ra tê cục bộ.
Phương án Cách điều trị nội khoa
1. Phát huy chất xơ

Đây là Chữa trị Bệnh trĩ Nhanh chóng Tuy nhiên Cần phải kết hợp Cùng Các Nguyên lý Cách chữa Bất thường mới
mang Đi tới Dễ dàng cao. Các khuyến nghị về chế độ ăn Dùng Nhằm góp phần Trị Trĩ bao gồm Việc Tăng lượng chất
xơ hoặc chất Phát huy chất xơ như psyllium NIH liên kết Ngoài (Metamucil) hoặc methylcellulose (Citrucel) Để làm
Giảm Tác động của Việc thải phân cứng.
Tham khảo chỉ ra rằng Việc Phát huy 7-20g chất xơ mỗi ngày Có khả năng làm Kiềm chế Nguy cơ Chảy máu Cùng
Các Biểu hiện dai dẳng của Bệnh trĩ Đi 50%. Song lượng chất xơ không Giúp cho cải thiện Những Biểu hiện sa, Đau
đớn Cùng Ngứa. Chú ý Có 2 Loại chất xơ: Chất xơ tan như chuối, nước ép trái cây Và chất xơ không tan (cellulose)
như rau, phần xác của Những Loại nước ép trái cây… Vì vậy, Lúc Bổ sung chất xơ thì Người có bệnh Cần phải Tăng
cường cả chất xơ tan Cùng chất xơ không tan. Theo đó, Người có bệnh nên:
Phát huy Thức ăn giàu Collagen như cá hồi, cá ngừ
Kiềm chế Đồ ăn cay, nóng
Phòng ngừa Stress
Tập Những bài tập Đi cầu
Ngồi gối nệm khoét lỗ Nếu làm Những nghề Cần ngồi lâu như tài xế xe đường dài, IT, thư ký văn Đề phòng
2. Làm Kiềm chế Đau đớn
Cách Cách điều trị Trĩ Hiệu quả nhất là Dùng nước muối ưu trương, cho vào ngăn đá tủ lạnh, làm thành cục nước đá
Rồi sau đó chườm chỗ Cảm giác đau hậu môn Bởi Bệnh trĩ. Bạn cũng Có nguy cơ ngồi trong bồn nước ấm vài lần
một ngày Để Giúp cho Kiềm chế Cảm giác đau Bởi vì Trĩ.
3. Áp dụng thuốc
Những Loại thuốc Gây nên tê cục bộ như corticosteroid hoặc thuốc loãng Viêm Có nguy cơ Giúp làm Hạn chế Những
Triệu chứng của Trĩ. Bên cạnh đó Các Chủng thuốc bôi glyceryl trinitrate 0,2% cũng Đã có tác dụng làm Hạn chế
Bệnh trĩ cấp I hoặc II. Người mang bệnh cũng Có nguy cơ Sử dụng thuốc Prep-H (Pfizer Incorporated, Kings
Mountain, NC) Giúp Kiềm chế tạm thời Các Triệu chứng cấp Tính của Bệnh trĩ như Chảy máu Cùng Đau đớn Lúc Đi
vệ sinh.
Với người Mang thai, Đơn vị Hậu môn trực tràng, thuộc Trung tâm Nội soi & Tiểu phẫu nội soi tiêu hóa, BVĐK hà
nội Sử dụng Các Biện pháp Tránh Áp dụng thuốc cũng như không Tiểu phẫu Nhằm Kiềm chế Tác động Đến Thai
nhi, ví dụ:
Sử dụng thuốc đặt (các Kiểu không Tác động Tới thai nhi)

Thuốc bôi Ở chỗ (các Kiểu không Ảnh hưởng Tới thai nhi)
Mềm phân không hấp thu
Chất xơ (tan Và không tan)
Trang thiết bị làm lạnh Cryotherapy (HemiHelp)
Diếp cá đông dược
Chiếu Plasma lạnh
Với Mức độ Trẻ em, Những Bác sĩ chuyên khoa Tại Trung tâm sẽ Dùng Một số Cách thức Trị Trĩ như sau:
Thuốc đặt
Thuốc bôi Ở chỗ
Mềm phân không hấp thu
Chất xơ (tan Cùng với không tan)
Chiếu Plasma lạnh
Phương án dẫn chế độ ăn
Phương thức dẫn Những bài tập hậu môn, Các cung phản xạ Đi cầu, điện giao thoa…
Cách Chữa ngoại khoa
1. Can thiệp Thủ thuật
Thắt dây chun: Thắt dây chun là một Thủ thuật an toàn, Ngay tức khắc Và Nhanh chóng cho Trĩ nội Tình trạng II
Cùng III. Bác sĩ sẽ thắt một dải cao su Tuyệt đối quanh gốc Trĩ Để cắt nguồn cung cấp máu. Phần dải của búi Bệnh
trĩ sẽ Bị co lại Cùng rụng Đi đến trong Cỡ một tuần. Thủ thuật này chống chỉ định Đối với bệnh ngoại khoa Đang có
triệu chứng; Người mang bệnh Bị Mất cân bằng đông máu hoặc đang Cách điều trị kháng đông mãn Đặc điểm (do
Khả năng Chảy máu muộn); Bệnh nhân Bị mắc suy Giảm miễn dịch. Thủ thuật thắt dây chun không Cần phải Gây tê
cục bộ.
Kỹ thuật xơ hóa (Tiêm xơ): Kỹ thuật xơ hóa được chỉ định cho Các Người có bệnh Trĩ nội độ I Cùng II Cùng cũng
Có khả năng là một Chọn lựa tốt cho người đang Chữa trị bằng thuốc chống đông máu. Kỹ thuật xơ hóa không Cần

phải Gây ra tê Tại chỗ Và được Tiến hành qua ống soi. Những búi Trĩ nội được định vị Và tiêm chất làm mềm, Đều
là dung dịch phenol trong dầu thực vật vào lớp dưới niêm mạc. Chất xơ cứng Sau này Gây nên xơ hóa Để cố định ống
hậu môn Và cuối Cùng với làm tiêu biến mô Bệnh trĩ. Các Hậu quả của Kỹ thuật xơ hóa Có thể Gây nên Khó khăn
chịu hoặc Ra máu nhẹ Nhưng rất hiếm Khi xảy ra rò hoặc thủng trực tràng Tại vì tiêm nhầm chỗ. Tiêm xơ Bệnh trĩ
nội soi là một nét riêng của BVĐK hà nội Với Điểm mạnh rất ít Đau đớn, chỉ Cần tiêm 1 lần, Thời gian nằm viện rất
ngắn, về trong ngày, phục hồi nhanh, Chi phí Chữa trị thấp; Ưu điểm trong Những trường Trĩ Xuất huyết, Bệnh trĩ
không sa Vô số, Trĩ không quá to, Trĩ Đã có bệnh nền Cần phải Dùng thuốc chống đông, tim mạch, tai biến, tiểu
đường…
Quang đông hồng ngoại (HCPT) (Đông máu hồng ngoại): Đông máu bằng tia hồng ngoại là Hướng Dùng trực tiếp
sóng ánh sáng hồng ngoại vào Các mô Trĩ Để triệt tiêu chúng. Phương hướng này Có thể được Sử dụng cho Bệnh trĩ
nội độ I Và II. Để Thực thi Tiểu phẫu này, đầu của Trang thiết bị làm đông máu hồng ngoại Đều được chiếu vào gốc
của búi Bệnh trĩ Từ 2 giây, Cùng với 3-5 lần Điều trị cho mỗi búi Bệnh trĩ. Thuốc bôi làm hoại tử búi Bệnh trĩ sẽ
chuyển đổi sóng ánh sáng hồng ngoại thành nhiệt. Theo Giai đoạn, niêm mạc Bị tổn thương sẽ tạo thành sẹo, Dẫn tới
niêm mạc Trĩ Bị mắc sa ra Ngoài. Thủ thuật này rất an toàn, chỉ Gây nên Đau Cùng Xuất huyết nhẹ.
Đốt laser: Đốt laser là một thủ tục ngoại trú dành cho Phần lớn Người mang bệnh Bệnh trĩ Mức độ I, Giai đoạn II
Cùng Tình trạng III. Búi Trĩ được đốt teo hoặc cắt bỏ bằng Nguyên lý Sử dụng carbon dioxide hoặc Nd Yag Laser.
Chùm tia Laser Loại bỏ Những mô Bệnh trĩ một Nguyên tắc chính xác, Ngay lập tức, không Gây nên Cảm giác đau.
Phương pháp Laser Có thể được Dùng một Bản thân hoặc kết hợp Với Các Giải pháp Khác lạ.
2. Can thiệp Phẫu thuật
Tiểu phẫu kinh điển (mổ mở): Hướng mổ mở Thường được Dùng cho Bệnh trĩ cấp Đặc điểm nặng, Gây nên phù nề
Và hoại tử, ngăn cản Sự đóng niêm mạc. Lúc Sử dụng Phương pháp này, Người bị bệnh Phải được tiêm thuốc Gây ra
tê cục bộ chứa epinephrine Nhằm Giúp cầm máu Và sưng tấy. Phương thức mổ mở Có khả năng Gây nên Đau đớn
trong vài tuần Dưới đây Phẫu thuật.
Phẫu thuật khâu treo triệt mạch Trĩ theo Cách Longo: Tiểu phẫu này còn được gọi là Phẫu thuật cắt niêm mạc theo
chu vi hoặc Tiểu phẫu sa Cùng với Trĩ (PPH). Phương án Longo là Dùng ghim bấm Nhằm Thực thi Cùng Khi Vấn đề
cắt Và khâu nối Nhằm cố định Những mô Trĩ bên trong vào thành trực tràng. Nguyên lý này ít Gây nên Cảm giác đau,
rút ngắn Giai đoạn Tiểu phẫu, mau phục hồi, Kiềm chế Khả năng tái phát. Song, Phương pháp Longo Có khả năng
Gây Các Hệ quả như Chảy máu Từ dây ghim, không kiểm soát được chấn thương cơ thắt; Khả năng Mọc lỗ rò âm
đạo lại Ở Người phụ nữ. Nhằm Ngăn ngừa Nguy cơ Hệ lụy Như sau Thủ thuật Longo đòi hỏi Bác sĩ chuyên khoa
Phẫu thuật Cần phải Đang có Chuyên môn cao Cùng giàu Kinh nghiệm.
Thủ thuật khâu triệt mạch Bệnh trĩ dưới Hình thức dẫn của siêu âm Doppler (THD): Giải pháp này Dùng đầu dò
Doppler Để xác định sáu động mạch nuôi chính trong ống hậu môn. Rồi sau đó, Chuyên gia sẽ thắt Các động mạch

này bằng chỉ khâu Có khả năng hấp thụ Cùng với ống soi chuyên dụng Nhằm cắt Những động mạch thừa niêm mạc
Bệnh trĩ. Giải pháp này ít Gây ra Cảm giác đau, Hạn chế Xuất huyết Cùng sa mô.
Phẫu thuật cắt trĩ dưới niêm mạc (thủ thuật Parks): Tiểu phẫu này được phát triển vào Các năm 1950 Vì Chuyên gia
Parks. Hình thức này được Tiến hành dưới Gây nên tê toàn thân hoặc Ngoài màng cứng Cùng với được chỉ định cho
Bệnh trĩ Mức độ II Đi tới Hiện tượng IV. Thủ thuật Parks an toàn Cùng với Đã có Tỷ lệ Di chứng cũng như tái phát
thấp.
Tại Phòng khám trĩ tại Hà Nội hà nội, Các Bác sĩ Sử dụng Mổ trĩ ít Cảm giác đau, bằng cách:
Chọn lựa đúng Nguyên lý mổ cho Đã từng Chủng Bệnh trĩ (Longo, Mổ trĩ, laser, siêu âm THD…)
Áp dụng dao PLASMABLADE lạnh ít bỏng, ít Đau, mau lành
Kế hoạch Cụ thể Hỗ trợ vết thương hậu môn Sau mổ cho Đã từng Người mang bệnh
Lưu tâm Khi Trị Bệnh trĩ
Trĩ Nên được Khám kỹ lưỡng sớm Với Chuyên gia chuyên khoa hậu môn trực tràng.
Phụ thuộc vào Hiện tượng tổn thương của Trĩ mà Đã có Biện pháp Cách chữa thích hợp.
Hậu quả Trĩ cấp Đặc tính Có khả năng là Cảm giác đau, Viêm nhiễm, Xuất huyết Và bí tiểu. Trĩ càng lâu không can
thiệp Chữa trị thì Biến chứng muộn càng Khó khăn kiểm soát.
Không Cần phải Bởi Cắt trĩ mất bao nhiêu tiền Cùng tự ti là bệnh Tại Vùng kín Nên ngại ngùng Khi Đi đến Khám.
3.1. Lúc Bị Trĩ Phải ăn gì?
Trĩ rất phổ biến, Song mỗi chúng ta Có thể tự Khắc phục bằng Phương hướng Đang có thói quen ăn Uống, Sinh hoạt
khoa học: Uống thêm nước, Đại tiện đúng giờ Đề phòng ngồi lâu , không Cần lạm dụng rượu bia Và đồ cay nóng,...
Vấn đề này cũng Dùng Để Giảm Triệu chứng Trĩ, Chăm nom Cách điều trị bệnh.
3.2. Ẳn Đa phần Thức ăn chứa chất xơ
Các Đồ ăn được khuyên Áp dụng gồm: Ngũ cốc nguyên cám (lúa mạch, lúa mì, ngô, gạo lứt, kê, lúa mạch đen, yến
mạch,...), trái cây, rau củ,... Giúp Tăng khối lượng phân, mềm phân.
3.3. Dùng Rất đông nước

Cần Uống 2 lít nước mỗi ngày Cùng với Những chất lỏng Lạ, trừ rượu bia Nhằm Chăm nom tiêu hóa Cùng làm mềm
phân.
3.4. Trĩ ăn trái cây, hoa quả gì phù hợp?
Hàng ngày Tất cả người Nên ăn đủ lượng chất xơ được khuyến cáo là 25gr mỗi ngày Với nữ Và 40gr mỗi ngày Với
nam. Phát huy thêm hoa quả như chuối đu đủ, bưởi,... Sẽ Giúp cho cải thiện Triệu chứng, Giảm Chảy máu búi Trĩ
Nhẹ nhàng.
Có thể Sử dụng Các sản phẩm Đồ ăn chức năng Bổ sung chất xơ Giúp cho phân mềm Cùng Đại tiện Thường đặn mỗi
ngày hơn.
3.5. Cố gắng Đi cầu Luôn đặn & không rặn mạnh Khi Đi ngoài
Vấn đề tạo thói quen Khi Đi ngoài là Quan trọng, Cần phải Đi ngoài Liền Lúc Đang có cảm giác Bị mắc, Vì Vấn đề
nhịn khiến phân giữ lại lâu trong trực tràng Cùng với hậu môn, trực tràng sẽ dần hấp thu nước trong phân khiến phân
khô cứng, ứ đọng Và Khó khăn Tới hơn.
Việc càng cố gắng rặn mạnh Khi Đi đại tiện sẽ tạo áp lực lớn lên tĩnh mạch Ở trực tràng dưới, khiến búi Bệnh trĩ càng
dễ Ra máu Và phình to. Cần Phòng ngừa Việc đọc báo xem máy Đặc tính điện thoại di động Khi Đi WC
Tập thể dục mỗi ngày là Cần thiết Để Phát huy sức khỏe, ngừa táo bón Cùng với Giảm áp lực lên tĩnh mạch, Tuyệt
nhiên là Các người Phải Thường đứng hay ngồi lâu
3.6. Ngăn ngừa ngồi quá lâu
Ngồi quá lâu, Tuyệt đối trên bồn cầu sẽ Gây áp lực lớn lên tĩnh mạch Tại hậu môn, khiến Bệnh trĩ nặng thêm. Nếu
như Do Đặc thù công Vấn đề, hãy cố gắng Thường vận động, vừa Đề phòng Trĩ vừa tốt cho xương cột sống.
Biểu hiện của Trĩ không quá Khó Để Nhận ra. Song Số đông Đều Mắc Người nhiễm bệnh chủ quan bỏ qua hay chủ
quan nghĩ Có khả năng tự Trị Ở nhà. Các Biểu hiện Bản chất là Ra máu hậu môn Bên ngoài Bệnh trĩ Có thể Khoảng
Đa số bệnh lý Tác hại Không bình thường Phải Tránh như polyp đại trực tràng, ung thư ống hậu môn, ung thư đại trực
tràng,... Lúc Thấy Những Băn khoăn về Bệnh trĩ, bạn Có nguy cơ liên Cùng với phòng khám đa khoa Thái Hà Để
được Những Bác sĩ tư vấn giàu Kinh nghiệm về lĩnh vực này Hỗ trợ.
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