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Bệnh lòi dom & 21 Cách chữa bệnh lòi dom tại nhà
hiệu quả hiện nay
August 26, 2021

Bệnh lòi dom là cách gọi dân gian phổ biến của bệnh trĩ. Đây là một căn bệnh mà ai cũng có thể mắc phải, không phân biệt giới
tính, tuổi tác. Để hiểu thêm về căn bệnh này, để yên tâm khi chữa bệnh, bạn nên nắm được các thông tin bệnh lòi dom là gì,
nguyên nhân và triệu chứng ra sao, cách chữa bệnh lòi dom tốt hiện nay. Bài viết tổng hợp những kiến thức được chia sẻ từ các
bác sĩ chuyên ngành sẽ là thông tin hữu ích cho mọi người.

BỆNH LÒI DOM LÀ GÌ?
Bệnh lòi dom hay còn gọi là bệnh trĩ là kết quả của việc áp lực trong các tĩnh mạch ở các mô bên trong hậu môn tăng lên. Khi áp
lực tăng lên, tĩnh mạch phình ra gây ứ đọng máu làm cho người bệnh cảm thấy đau, khó chịu, đặc biệt khi ngồi xuống.
Tùy thuộc vào vị trí xảy ra của các búi trĩ mà bệnh lòi dom được phân chia thành 3 loại sau:
Lòi dom nội (trĩ nội): được gây ra bởi các tĩnh mạch nằm bên trong hậu môn – trực tràng. Khi các búi trĩ phát triển với kích thước
lớn, chúng có thể bị sa xuống, xuất hiện bên ngoài hậu môn.
Lòi dom ngoại (trĩ ngoại): là bệnh liên quan đến các tĩnh mạch nằm xung quanh hậu môn.
Lòi dom hỗn hợp (trĩ hỗn hợp): là tình trạng người bệnh mắc cả trĩ nội và trĩ ngoại. Khi trĩ nội phát triển, sa ra bên ngoài gặp trĩ
ngoại, các búi trĩ sẽ liên kết với nhau tạo thành trĩ hôn hợp.
Dựa vào sự phát triển của các búi trĩ, bệnh lòi dom có những phân độ khác nhau:
Độ 1: Búi trĩ mới hình thành, hoàn toàn nằm bên trong hậu môn.
Độ 2: Bình thường búi trĩ sẽ nằm gọn bên trong hậu môn nhưng lúc rặn khi đi đại tiện búi trĩ sẽ thò ra ngoài và có thể tự thụt vào
khi đi xong.
Độ 3: Là tình trạng người bệnh đi cầu, đi lại nhiều hay ngồi xuống búi trĩ sẽ sa ra ngoài, để một lúc mới thụt vào trong hoặc phải
lấy tay đẩy vào.
Độ 4: Đây là cấp độ thể hiện diễn biến nặng của bệnh lòi dom, các búi trĩ thường xuyên nằm ngoài ống hậu môn.

NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH LÒI DOM LÀ GÌ?
Áp lực tác động lên tĩnh mạch hậu môn – trực tràng là nguyên nhân chính gây ra bệnh lòi dom. Và hậu môn chịu áp lực do:

KHÔNG CUNG CẤP ĐỦ NƯỚC CẦN THIẾT CHO CƠ THỂ
Theo các nhà khoa học, 70% cơ thể là nước, nước giúp hệ tuần hoàn máu, hệ tiêu hóa khỏe mạnh, hoạt động hiệu quả. Một ngày
con người nên uống từ 1,5 – 2l nước. Nếu không cung cấp đủ lượng nước cần thiết, bạn rất có thể mắc các bệnh về đường tiêu
hóa, hậu môn, trong đó bao gồm cả bệnh lòi dom.

ĂN UỐNG THIẾU CHẤT XƠ
Hiện nay, có rất nhiều người ăn nhiều chất đạm, ăn ít các chất xơ trong khẩu phần ăn hằng ngày. Các loại rau xanh, trái cây sẽ hỗ
trợ hiệu quả cho hệ tiêu hóa, hệ bài tiết các chất thải ra ngoài cơ thể.
Khi cơ thể thiếu chất xơ, phân khó di chuyển trong đường ruột, gây ra táo báo. Bị táo bón, sẽ gặp khó khăn khi đi đại tiện, gây ra
nhiều tổn thương cho các tĩnh mạch thành ruột, hậu môn, nguy cơ mắc bệnh trĩ cao.

NGỒI NHIỀU, LƯỜI VẬN ĐỘNG
Những người ngồi nhiều trong nhiều giờ, xương chậu sẽ tác động lên hậu môn, tạo ra áp lực lớn, cản trở lưu thông máu, gây tắc
nghẽn mạch, dễ mắc bệnh lòi dom, điển hình như dân văn phòng, tài xế lái xe đường dài,…
Hay với những người lười vận động, cơ thể sẽ không bơm đủ máu để giữ độ đàn hồi các cơ hậu môn. Tình trạng này diễn ra
thường xuyên, lâu ngày sẽ khiến cơ thể yếu đi, gây ra bệnh trĩ.

THƯỜNG XUYÊN CĂNG THẲNG
Khi bạn căng thẳng, cơ thể sẽ phải chịu nhiều áp lực là cho hệ thần kinh, hệ tiêu hóa bị ức chế. Việc này sẽ làm ảnh hưởng đến
việc hậu môn co bóp, có thể là nguyên nhân dẫn đến bệnh lòi dom.

TUỔI TÁC
Khi bạn già đi, các cơ quan cũng sẽ bị lão hóa theo, bao gồm cả hệ tiêu hóa và hậu môn. Lúc này độ đàn hồi cơ vòng giảm khiến
cho các tĩnh mạch mất neo, lỏng lẻo, trượt xuống khỏi hậu môn, hình thành các búi trĩ.
Ngoài những nguyên nhân trên, bệnh lòi dom còn được hình thành do thừa cân, béo phì, phụ nữ có thai, giao hợp bằng hậu môn,
….

TRIỆU CHỨNG BỆNH LÒI DOM PHỔ BIẾN
Để có thể tiến hành thăm khám kịp thời, điều trị nhanh chóng, các bạn nên biết triệu chứng của bệnh lòi dom. Một số biểu hiện
đặc trưng của bệnh trĩ bao gồm:
Khi đi tiểu xuất hiện tình trạng chảy máu nhưng không đau. Ban đầu bạn sẽ không thể phát hiện ra triệu chứng này ngoại trừ khi
nhìn vào giấy vệ sinh hoặc phân. Đây là hiện tượng cơ bản nhất của bệnh lòi dom. Về sau máu sẽ chảy thành giọt, thành tia, thậm
chí ngồi xuống cũng chảy máu.
Cảm thấy ngứa rát, kích thích ở hậu môn do dịch nhầy tiết ra từ hệ bài tiết niêm mạc ống hậu môn.
Hậu môn nứt, tắc, nghẹt bởi các búi trĩ sẽ gây ra đau đớn, khó chịu.
Búi trĩ phát triển, kích thước lớn, nhô lên gây sưng đau hậu môn.
Theo các bác sĩ, triệu chứng bệnh lòi dom còn phụ thuộc vào vị trí búi trĩ trong hay ngoài:
Với trĩ nội: Búi trĩ nằm hoàn toàn ở bên trong, không gây đau ngay cả khi bị chảy máu. Các búi trĩ không dễ nhìn thấy, không cảm
nhận được nên ít khi gây khó chịu. Trĩ nội không điều trị sớm cũng có thể sa ra ngoài hậu môn, tiếp xúc với vi khuẩn bên ngoài,
phân gây ra cảm giác đau, ngứa, rát.
Trĩ ngoại sẽ gây ra những triệu chứng rõ ràng nhất, rất khó chịu. Bởi vì vùng da trên búi trĩ bị kích thích và bị loét ra. Bệnh nhân
có thể cảm thấy hoặc nhìn thấy một khối nhô lên quanh vùng hậu môn.

CHẨN ĐOÁN BỆNH LÒI DOM
Khi thấy hậu môn xuất hiện những triệu chứng trên thì bạn nên đến các cơ sở y tế để thăm khám, để bác sĩ chẩn đoán, sàng lọc
bệnh trĩ với các bệnh khác. Bởi căn bệnh này rất dễ nhầm lẫn với các tổn thương khác ở hậu môn như viêm ống hậu môn, nứt
hậu môn trực tràng.
Ban đầu, các bác sĩ sẽ hỏi thăm tình trạng, biểu hiện ở hậu môn của bạn và quan sát trực tiếp hậu môn. Sau đó, bạn sẽ được các
bác sĩ làm xét nghiệm nội soi hậu môn – trực tràng. Đây là xét nghiệm phổ biến và chính xác, giúp các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân
có mắc bệnh trĩ hay không hiệu quả.

CÁC CÁCH CHỮA TRỊ BỆNH LÒI DOM
Bệnh trĩ không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh mà còn làm giảm chất lượng cuộc sống, gây khó khăn trong sinh
hoạt, trong đi lại, ngại giao tiếp. Vì vậy, bệnh cần được điều trị càng sớm càng tốt. Cách chữa bệnh lòi dom hiệu quả mà bạn có
thể tham khảo.

ĐIỀU TRỊ BỆNH LÒI DOM BẰNG NỘI KHOA
Khi bệnh lòi dom ở những giai đoạn đầu, triệu chứng còn nhẹ, bạn có thể điều trị bằng phương pháp nội khoa, dùng thuốc bôi,
thuốc nhét tại chỗ, thuốc hỗ trợ tuần hoàn tĩnh mạch theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia đầu ngành, điều trị
nội khoa có nhiều trường hợp bệnh chữa được chữa khỏi hoàn toàn, nên dùng các phương pháp ngoại khoa.

CHỮA BỆNH LÒI DOM BẰNG NGOẠI KHOA
Thủ thuật thắt búi trĩ bằng dây thun: thường được áp dụng khi bệnh trĩ ở độ 1, độ 2. Thắt vòng dây thun bao quanh búi trĩ, gây ra
thiếu máu cục bộ, dần dần búi trĩ sẽ teo lại và rụng đi. Cách điều trị này thực hiện rất đơn giản, nhanh chóng nhưng dễ bị nhiễm
trùng ở vùng thắt dây.
Chích xơ mạch máu đến nuôi búi trĩ: thực hiện phương pháp này với mục đích ngừng cung cấp chất dinh dưỡng nuôi các búi trĩ
khiến các búi trĩ teo dần.
Kỹ thuật xâm lấn tối thiểu HCPT: là một trong những kỹ thuật tiên tiến điều trị bệnh lòi dom hiệu quả. Phương pháp này sử dụng
thị hóa số chính xác để định vị vùng bệnh, hỗ trợ quá trình điều trị. Toàn bộ quy trình được kiểm soát bằng máy tính, xâm lấn tối
thiểu không gây đau đớn, phục hồi nhanh, an toàn, không biến chứng và tỷ lệ tái phát thấp.
Kỹ thuật xâm lấn tối thiểu PPH (kỹ thuật thắt vùng niêm mạc trĩ, máy kẹp PPH). Đây là một kỹ thuật mới dựa trên những nhận
thức và lý luận trong chế tạo máy điều trị trĩ do các bệnh ở đệm hậu môn gây ra. Cách điều trị này không đau, không gây tổn
thương hậu môn, thời gian hồi phục nhanh chóng, không để lại sẹo, an toàn.
Cả hai kỹ thuật xâm lấn tối thiểu HCPT và PPH đều đang được Phòng khám đa khoa Thành Đô Bắc Ninh áp dụng và đã chữa khỏi
hoàn toàn cho hàng nghìn bệnh nhân mắc căn bệnh lòi dom nhức nhối.
Toàn bộ quá trình điều trị bệnh bằng hai phương pháp ngoại khoa trên đều được đội ngũ bác sĩ giỏi, có kinh nghiệm sử dụng kỹ
thuật xâm lấn trực tiếp thực hiện. Cùng với sự hỗ trợ của thiết bị y tế hiện đại, tiên tiến, đem đến hiệu quả rõ rệt, bệnh lòi dom
được điều trị triệt để, không biến chứng, hạn chế khả năng tái phát.
Phòng khám có đội ngũ bác sĩ Online tư vấn nhiệt tình 24/7 và mở cửa từ 8h -20h các ngày trong tuần thứ 2 đến chủ nhật, kể cả
ngày lễ, mọi người có thể đến tư vấn, thăm khám, điều trị mà không lo ảnh hưởng đến công việc, học tập.
Bệnh lòi dom không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nó gây ra nhiều rắc rối trong sinh hoạt và sức khỏe. Vì vậy, mong rằng
những thông tin chia sẻ về bệnh lòi dom là gì, triệu chứng, nguyên nhân ra sao, điều trị như thế nào sẽ giúp bạn hiểu hơn về căn
bệnh này. Nếu bạn nghi ngờ mình mắc bệnh, muốn được tư vấn thêm và đặt lịch khám thì hãy liên hệ qua đường dây nóng hoặc
0865.776.663, các bác sĩ tư vấn bệnh trĩ luôn sẵn sàng giúp đỡ.
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