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Bệnh trĩ cấp độ 2 và 9 cách điều trị hiệu quả
August 20, 2021

Bệnh trĩ là căn bệnh hậu môn phổ biến được diễn biến theo nhiều giai đoạn khác nhau. Trong có có giai đoạn 2
dễ phát triển đến giai đoạn nặng và gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của người bệnh. Vậy bị
bệnh trĩ cấp độ 2 biểu hiện như thế nào, điều trị ra sao? Bài viết sau đây bác sĩ 24h sẽ chia sẻ về trĩ cấp độ 2 và
cách chữa trị để mọi người tham khảo.

NGUYÊN NHÂN BỊ BỆNH TRĨ CẤP ĐỘ 2
– Chế độ ăn uống không lành mạnh, thường xuyên sử dụng các chất kích thích, uống ít nước, và ăn ít thực phẩm
chữa chất xơ; dẫn đến tình trạng táo bọ kéo dài gây ra bệnh trị.
– Những người ít vận đồng, phải đứng hoặc ngồi liên tục đặc biệt đối với dân văn phòng là đối tượng rất dễ bị
mắc bệnh trĩ
– Quan hệ bằng đường hậu môn không an toàn cũng là nguyên nhân gây bệnh trĩ
– Tình trạng táo bón kéo dài lâu ngày cũng là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh trĩ.
Chính vì như vậy mà bệnh trĩ bị kéo dài và dẫn đến tình trạng bệnh chuyển sang cấp độ 2. Bệnh trĩ cấp độ 2
không chỉ gây nhiều khó chịu cho người bệnh trong cuộc sồng mà còn gây khó khăn cho việc điều trị bệnh khi
bệnh dần chuyển nặng.

BIỂU HIỆN CỦA BỆNH TRĨ CẤP ĐỘ 2
Khi bệnh trĩ chuyển sang cấp độ 2 người bệnh thường sẽ gặp phải một số biểu hiện như sau:
– Hậu môn bị sưng phù, đỏ tấy nổi thành cục. Khi đi đại tiện sẽ có cảm giác nóng rát. Cảm giác đau kéo dài sau
khi đại tiện.
– Khi đi đại tiện sẽ bị chảy máu có thể do người bệnh phải rặn mạnh. Lượng máu ra nhiều hơn lẫn trong phân
và thấm trên giấy vệ sinh.
– Tình trạng tiết dịch hậu môn tăng nhiều hơn so với lúc trước. Khiến người bệnh luôn có cảm giác ẩm ướt hậu
môn. Kèm theo đó là cảm giác ngứa ngáy, có mùi hôi.
– Búi trĩ sẽ có kích thước lớn hơn. Bị trồi ra ngoài mỗi lần đi đại tiện. Tuy nhiên, khi ở giai đoạn 2 này các búi trĩ
vẫn có khả năng tự co lại vào trong ống hậu môn. Đôi lúc lại bị sa ra ngoài khi người bệnh ngồi xổm, mang vác
vật nặng hoặc ho mạnh.

Biểu hiện bị trĩ nội cấp độ 2
Bị trĩ cấp độ 2 có thể bạn đang bị trĩ nội cấp độ 2, vậy biểu hiện của bệnh là gì? Khi trĩ nội giai đoạn 1 xuất hiện,
búi trĩ có kích thước nhỏ, bệnh nhân bị đi đại tiện ra máu với lượng máu ít rất khó nhận biết. Nhưng đến giai
đoạn 2 búi trĩ phát triển lớn hơn, khi đi đại tiện búi trĩ sẽ sa xuống và có thể tự thụt vào trong khi đi xong.
Bị trĩ nội cấp độ 2 người bệnh sẽ thấy hậu môn bị sưng tấy, căng tức, ẩm ướt gây ngứa ngáy và đau đớn khó chịu.
Khi đi đại tiện máu sẽ chảy nhiều hơn, máu có thể chảy dưới dạng giọt và dạng tia nên rất dễ nhận biết.

Biểu hiện bị trĩ ngoại cấp độ 2
Không chỉ có khả năng bị trĩ nội cấp độ 2 mà bạn cũng có thể bị trĩ ngoại cấp độ 2. Ở giai đoạn đầu búi trĩ mới
hình thành nên kích thước còn nhỏ, người bệnh chỉ cảm thấy hơi cộm ở vùng hậu môn. Tuy nhiên, nếu bị trĩ
ngoại cấp độ 2 thì búi trĩ phát triển lớn hơn lòi hẳn ra ngoài hậu môn, người bệnh có thể cảm nhận được hậu
môn có dị vật vướng víu hoặc có thể sờ thấy khi vệ sinh hậu môn.

CÁCH CHỮA HIỆU QUẢ KHI BỊ TRĨ CẤP ĐỘ 2
Bị trĩ cấp độ 2 nếu không kịp thời phát hiện và điều trị hiệu quả thì bệnh sẽ phát triển đến giai đoạn 3. Lúc này
các triệu chứng sẽ nặng hơn, bệnh diễn biến phức tạp hơn và càng ngày càng khó chữa. Vì thế khi có các dấu
hiệu nghi ngờ bị trĩ cấp độ 2 thì bạn hãy đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán bệnh và tư vấn cách
chữa phù hợp.
Bị trĩ cấp độ 2 dù là trĩ nội hay trĩ ngoại thì bạn đều được chữa trị bằng những cách phổ biến sau:

Sử dụng thuốc khi bị trĩ cấp độ 2
Khi có những biểu hiện bệnh chúng ta cần phải đến ngay các cơ sở y tế để được tiến hành các biện pháp thăm
khám. Bằng các biện pháp kiểm tra bác sĩ sẽ xác định được chính xác tình trạng bệnh và chỉ định các loại thuốc
để bệnh nhân sử dụng. Thông thường bác sĩ sẽ chỉ định các loại thuốc sau:
Thuốc uống: thường là những loại thuốc có tác dụng chống viêm co thành mạch, thuốc chứa Hydrocortisone,
Kẽm oxit,…
Thuốc đặt: là phương pháp sử dụng thuốc đặt vào bên trong hậu môn giúp tác động lên tĩnh mạch hậu môn giúp
giảm thiểu tình trạng co thắt giúp bệnh nhân giảm được những cơn đau hiệu quả nhất. Có thể dùng: Proctolog,
Safinar, Ginkor Fort, Pommade…
Lưu ý: Bệnh nhân sử dụng bất cứ loại thuốc điều trị trĩ nội độ 2 nào cũng phải có sự chỉ định của bác sĩ. Không
được tự ý mua thuốc và tự ý dùng vì những tác dụng phụ có thể xảy ra. Vì vậy chúng ta cần phải hết sức lưu ý,
trong quá trình sử dụng thuốc nếu có bất cứ phản ứng nào bất thường cũng cần phải liên hệ ngay với bác sĩ để
có biện pháp can thiệp kịp thời.

Chữa bệnh trĩ cấp độ 2 bằng dân gian
Trong dân gian hiện nay vẫn lưu truyền tất cả các bài thuốc dân gian, được làm cho trong khoảng những
nguyên liệu khi không. Đây đều là những chiếc nguyên liệu được đánh giá là an toàn, giá tiền phải chăng hơn
nữa lại hiệu quả. Chữa bệnh trĩ cấp độ hai bằng phương pháp dân gian rất phù hợp mang các trường hợp bị mắc
trĩ nhẹ và không gây công dụng phụ.
Ch ữa bệnh trĩ nội bằng rau mùng tơi :
Rau mùng tơi là một trong các chiếc rau sở hữu phổ biến công dụng tốt cho sức khỏe, giúp ngăn đề phòng táo
bón, hỗ trợ điều trị bệnh trĩ nội. bí quyết chữa trị khôn xiết đơn giản bạn chỉ cần nấu canh rau sở hữu tôm hoặc
có giết hoặc dùng lá rau mồng tơi giã nhỏ mang ¼ thìa muối tinh rồi đắp trực tiếp vào búi trĩ và lỗ đít khoảng
30 phút. Nên thực hành ngày khoảng 2 lần.
Ch ữa trĩ cấp độ 2 bằng ngh ệ tươi :
Thành phần trong nghệ tươi sở hữu đựng chất Curcumin giúp kháng khuẩn rất khả quan, chống ô xi hóa, giúp
làn da thêm mịn màng, chống sưng tấy.
Bạn có thể dùng nghệ tươi hoặc nghệ tinh chế để chữa trị bệnh trĩ bằng cách: rửa sạch và gọt nghệ thành từng
lát mỏng rồi dùng miếng vải sạch giã dập vắt lấy nước nghệ. cách thức này sẽ giúp giảm cảm giác ngứa ở vùng
lỗ đít, giảm đau búi trĩ.
Điều trị bệnh trĩ cấp độ 2 bằng lá trầu kh ông :
Lá trầu không có tính chất nóng tuy nhiên lại giúp làm mềm thành mạch ở lỗ đít, kháng khuẩn, chống viêm hiệu
quả. Bạn với thể sử dụng lá trầu ko để điều trị bệnh trĩ qua tính kháng sinh bay hơi.
Cách dùng: dùng 20 – 25 lá trầu không, 20g hạt gấc, hai quả cau (bổ khiến cho 4), 5 quả người tình kết, 1 thìa
muối tinh đem rửa sạch rồi đun sôi khoảng 15 phút. sử dụng nước nóng xông khá hậu môn, khi nước nguội
ngâm khoảng 30 phút rồi rửa hậu môn
Sử dụng kỹ th uật h iện đại kh i bị trĩ cấp độ 2
Hiện nay, bị trĩ cấp độ 2 có thể được điều trị hiệu quả và nhanh chóng với những kỹ thuật hiện đại. Điển hình tại
Phòng khám đa khoa Thành Đô Bắc Ninh, người bệnh bị trĩ cấp độ 2 đã được chữa trị thành công bằng kỹ thuật
xâm lấn tối thiểu HCPT và PPH. Đây là những phương pháp hàng đầu được ưa chuộng trong điều trị trĩ hiện nay.
- Kỹ thuật HCPT thực hiện theo nguyên tắc sử dụng sóng điện cao tần sản sinh ra năng lượng nhiệt cao, tác
động lên búi trĩ. Lúc này cấu trúc búi trĩ sẽ bị tác động, teo đi và tự rụng xuống một cách tự nhiên. Kỹ thuật này
điều trị không đau, thời gian thực hiện ngắn, không biến chứng, ko tái phát.
- Kỹ thuật PPH là phương pháp điều trị mới, nó giúp tổ chức lại cấu trúc trĩ bị sa xuống, ngăn chặn máu đến nuôi
búi trĩ để đạt được kết quả như mong muốn. Sử dụng phương pháp này bệnh nhân không cảm thấy đau đớn,
không chảy máu, hồi phục nhanh và mọi bệnh trĩ đều được sử dụng điều trị hiệu quả.
Ở phòng khám đa khoa Thành Đô, các kỹ thuật hiện đại trên được thực hiện bởi bác sĩ có tay nghề cao, đã có
kinh nghiệm lâu năm trong khám chữa bệnh trĩ. Mọi ca bệnh dưới sự hỗ trợ của máy móc y tế hiện đại, công
nghệ cao thì đều thành công. Đến với phòng khám không chỉ có hiệu quả chữa bị bệnh trĩ cấp độ 2 cao mà còn
có chi phí khám chữa hợp lý, được công khai rõ ràng nên bạn có thể yên tâm.
Trên đây là những thông tin chi tiết về bệnh trĩ cấp độ 2 và cách chữa hiệu quả khi bị trĩ cấp độ 2. Mong rằng
đây sẽ là thông tin hữu ích cho mọi người khi không may mắc bệnh.
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