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Bệnh trĩ cấp độ 3: Dấu hiệu nhận biết và 9 cách diều
tri
August 20, 2021

Bệnh trĩ chia thành 4 giai đoạn. Trong đó bệnh trĩ cấp độ 3 là giai đoạn tương đối nghiêm trọng. Thời điểm này nếu
người bệnh vẫn còn chủ quan không điều trị sẽ phải đối mặt với những biến chứng nguy hiểm như viêm nhiễm hậu
môn, nhiễm trùng máu, ung thư trực tràng,…

BỆNH TRĨ CẤP ĐỘ 3 LÀ GÌ?
Trĩ là căn bệnh hậu môn trực tràng xuất hiện do hệ thống tĩnh mạch thuộc phần dưới của hậu môn và trực tràng
bị tác động dẫn đến gia tăng áp lực kéo dài. Lâu ngày vị trí này trở nên giãn ra, gây viêm, sưng to và tạo thành
những búi trĩ.
Trĩ độ 3 là giai đoạn bệnh chuyển biến nghiêm trọng. Những búi trĩ hình thành ban đầu tại ống hậu môn bị sa ra
ngoài và không thể tự co lại vào trong. Người bệnh phải dùng tay mới đẩy chúng vào được.

NGUYÊN NHÂN GÂY RA BỆNH TRĨ CẤP ĐỘ 3
Bệnh trĩ chuyển sang độ 3 phần lớn là do sự chủ quan, lơ là của người bệnh khi không điều trị sớm bằng phương
pháp đúng đắn. Cộng hưởng với các yếu tố thuận lợi sau đã đẩy nhanh bệnh trĩ phát triển đến là:
Một chế độ ăn uống thiếu chất xơ hoặc cơ thể thường xuyên xuất hiện một số vấn đề liên quan đến đường ruột (tiêu
chảy, táo bón)

là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh trĩ độ 3.
Những người bệnh có trọng lượng cơ thể béo phì sẽ tạo ra áp lực tác động trực tiếp lên trực tràng khiến hệ thống
tĩnh mạch phồng to, sa xuống và gây nên nhiều khó khăn cho người bệnh.
Bệnh trĩ độ 3 xuất hiện còn người bệnh ngồi lâu một chỗ hoặc đứng quá nhiều.
Phụ nữ sau khi sinh.
Người thường xuyên khuân vác vật nặng, người lớn tuổi, lao động hoặc chơi thể thao quá sức,….
Thêm vào đó, những lý do như thường xuyên nhịn đi vệ sinh, lười vận động, căng thẳng,… cũng gia tăng khả năng
bệnh chuyển nặng.

Nếu không có biện pháp xử lý và khắc phục nhanh chóng, bệnh trĩ có thể phát triển mạnh mẽ và trở nên tồi tệ hơn
theo thời gian. Trĩ độ 3 rất dễ chuyển sang cấp độ 4 trong thời gian ngắn. Vì thế, nếu thấy bất thường ở hậu môn
người bệnh nên nhanh chóng kiểm tra, điều trị càng sớm càng tốt.

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT BỆNH TRĨ ĐỘ 3
Để xác định chính xác bản thân có đang bị trĩ nội độ 3 hay không, bạn có thể dựa vào một số đặc điểm, dấu hiệu
điển hình dưới đây:

1. Búi trĩ sa ra ngoài
Bệnh trĩ cấp độ 3 có biểu mô búi trĩ dày và to hơn, có màu đỏ sẫm và bề mặt thô như các búi trĩ ngoại. Búi trĩ đã sa
ra ngoài làm cơ thắt hậu môn bị nhão, không chỉ sa ra ngoài lúc đại tiện mà cả ngay khi ho hoặc vận động mạnh.
Đặc biệt các búi trĩ không thể tự thụt trở lại nếu người bệnh không dùng tay nhét búi trĩ vào. Đây là dấu hiệu điển
hình nhất của bệnh trĩ độ 3.
Để phân biệt sự khác nhau giữa trĩ độ 3 với các cấp độ còn lại bạn hãy dựa vào đặc điểm búi trĩ như sau:
Cấp độ 1: Đây là cấp độ trĩ ở mức nhẹ nhất. Khi đó búi trĩ sẽ xuất hiện và nằm hoàn toàn trong trực tràng.
Cấp độ 2: Khi đi tiểu, búi trĩ sa ra khỏi hậu môn. Tuy nhiên chúng có thể tự mình trở về vị trí ban đầu.
Cấp độ 4: Búi trĩ hoàn toàn sa ra ngoài và người bệnh không thể đưa búi trĩ về trị trí ban đầu được mặc dù đã dùng
tay.

2. Chảy máu hậu môn
Chảy máu hậu môn là dấu hiệu điển hình khi mắc bệnh hậu môn trực tràng. Ban đầu mức độ chảy máu còn nhẹ,
nhỏ giọt và thỉnh thoảng mới xuất hiện. Tuy nhiên khi bị bệnh trĩ ở cấp độ 3 khi đi tiểu hoặc đại tiện bạn có thể
nhìn thấy vết máu in trên giấy vệ sinh hoặc nhìn thấy máu ở trong bồn cầu. Máu có thể chảy thành tia.

3. Vùng hậu môn khó chịu
Trĩ cấp độ 3 khiến hậu môn luôn trong tình trạng khó chịu. Điều này là do các triệu chứng ngứa ngáy, sưng tấy,
đau rát ở hậu môn và những vị trí xung quanh gây ra.
Bệnh trĩ độ 3 phát triển và bộc phát ra bên ngoài thành các triệu chứng khá rõ ràng. Không khó để người bệnh có
thể nhận ra các triệu chứng bất thường vùng hậu môn. Nếu phát hiện dấu hiệu của bệnh hãy đến cơ sở y tế
chuyên khoa ngay bạn nhé.

MỨC ĐỘ NGUY HIỂM CỦA BỆNH TRĨ CẤP ĐỘ 3
Khi bệnh trĩ chuyển sang cấp độ 3 là giai đoạn gần cuối của bệnh. Lúc này nếu không được điều trị đúng cách.
Người bệnh sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm như:

Cơ thể bị mất máu
Khi bệnh trĩ chuyển sang cấp độ 3, búi trĩ đã phát triển với kích thước lớn. Trong quá trình đại tiện búi trĩ sẽ bị cọ
sát bởi phân, từ đó dẫn tới tình trạng chảy máu hậu môn. Lượng máu ra có thể chảy thành giọt hoặc tia.
Hiện tượng chảy máu hậu môn kéo dài sẽ dẫn tới tình trạng thiếu máu cho cơ thể. Điều này lý giải cho hiện tượng
vì sao những người bị trĩ độ 3 thường xuyên bị hoa mắt, chóng mặt. Cơ thể suy nhược, mất thăng bằng và suy giảm
trí nhớ.

Gây các bệnh nguy hiểm ở hậu môn
Búi trĩ ở cấp độ 3 sẽ bị sa hẳn ra ngoài và phải dùng tay mới đưa búi trĩ vào trong được. Việc tác động ngoại lực để
đẩy búi trĩ trở lại bên trong còn khiến búi trĩ dễ bị trầy xước gây viêm nhiễm hậu môn. Nếu kích thước búi trĩ quá
to có thể làm tổn thương niêm mạc (nơi các nếp gấp) gây nứt kẽ hậu môn, kèm theo hiện tượng rỉ dịch nhờn.
Ngoài ra, khi bệnh đã ở cấp độ 3 sẽ nhanh chóng chuyển sang cấp độ 4 và gây ra những biến chứng nghiêm trọng
như nghẹt búi trĩ, hoại tử hậu môn, nhiễm trùng máu. Thậm chí là ung thư hậu môn, ung thư trực tràng, đe dọa
đến tính mạng của người bệnh.

Suy giảm chất lượng đời sống
Búi trĩ độ 3 xuất hiện thường trực hơn, sưng to gây vướng víu ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại và sinh hoạt
hàng ngày. Không chỉ có thế, cảm giác đau rát vùng hậu môn kéo dài liên tục khiến người bệnh không thể tập
trung vào công việc. Đặc biệt khi người bệnh ngồi lâu sẽ gây áp lực lên mạch máu, búi trĩ gây cảm giác đau đớn vô
cùng.
Trĩ độ 3 xuất hiện tình trạng tiết dịch nhầy ở hậu môn kèm theo mùi hôi thối. Khi đó người bệnh bị mất tự tin
trong giao tiếp, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sinh hoạt hàng ngày.
Bệnh trĩ độ 3 không thể không điều trị. Bệnh không thể tự khỏi và sẽ tiến triển theo hướng ngày càng xấu đi.
Những tác động tiêu cực của bệnh không chỉ dừng lại ở những phiền toái trong cuộc sống sinh hoạt mà còn gây
hại nghiêm trọng đến sức khỏe và tâm lý người bệnh. Do vậy, người bệnh hãy nhanh chóng có biện pháp khắc phục
hiệu quả.

CÁCH CHỮA BỆNH TRĨ CẤP ĐỘ 3 AN TOÀN, HIỆU QUẢ
Bệnh trĩ độ 3 thường phát triển nhanh chóng và trở thành bệnh trĩ độ 4. Chưa hết, thời điểm này mức độ bệnh đã
chuyển nặng nên việc sử dụng thuốc điều trị sẽ không mang lại kết quả cao.
Để điều trị dứt điểm bệnh trĩ giai đoạn 3, bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật để loại bỏ búi trĩ. Cụ thể phương pháp tiên
tiến đã được kiểm chứng xử lý thành công búi trĩ là kỹ thuật xâm lấn HCPT.
Phương pháp hiện đại này điều trị bệnh trĩ cho hiệu quả tích cực và được nhiều cơ sở y tế áp dụng. Với nguyên lý
hoạt động sử dụng nhiệt nội sinh để tác động đến búi trĩ kết hợp nhiệt lượng và ion điện giảm máu đến búi trĩ
khiến chúng khô đi và tự rụng xuống.
Khác với các kỹ thuật điều trị bệnh trĩ cấp độ 3 khác, phương pháp HCPT không gây nóng nát vùng hậu môn.
Người bệnh có thể yên tâm trong suốt quá trình điều trị.
Ưu điểm điều trị bệnh trĩ bằng phương pháp HCPT:
Quá trình điều trị bệnh giảm cảm giác đau đớn, khó chịu tại vùng hậu môn cho người bệnh.
Triệu chứng bệnh trĩ được cải thiện rõ rệt ngay trong lần đầu điều trị.
Toàn bộ quá trình phẫu thuật được theo dõi trên máy tính đảm bảo an toàn.
Kỹ thuật xâm lấn tối thiểu hạn chế gây tổn thương cho các bộ phận xung quanh.
Phương pháp điều trị bảo vệ hậu môn, niêm mạc và trực tràng.
Thời gian thực hiện nhanh chóng, chỉ kéo dài trong khoảng 15-20 phút.
Sớm hồi phục sau phẫu thuật. Người bệnh có thể về nhà sau khi nghỉ ngơi tại cơ sở y tế.
Công nghệ chuyên sâu xử lý búi trĩ hiệu quả, giảm khả năng tái phát bệnh đến mức thấp nhất.

Phương pháp hiện đại điều trị bệnh trĩ cấp độ 3 mang tên HCPT đảm bảo kết quả vượt trội, an toàn và không tái
phát. Hầu hết người bệnh ứng dụng cách chữa này đều không để lại biến chứng.

ĐỊA CHỈ ĐIỀU TRỊ BỆNH TRĨ UY TÍN
Đối với những người bệnh ở khu vực Bắc Ninh hay các tỉnh lân cận đang tìm kiếm địa chỉ chuyên khoa uy tín điều
trị bệnh trĩ hãy đến ngay phòng khám đa khoa Thành Đô. Tại đây đã thành công xử lý bệnh trĩ sau 1 liệu trình, đảm
bảo mang lại kết quả như mong muốn.
Nằm tại số 248 Trần Hưng Đạo - Bắc Ninh phòng khám Thành Đô đã tạo được sự tin tưởng và đánh giá cao của
đông đảo người bệnh với một số điểm mạnh sau:

Đội ngũ bác sĩ giỏi
Đây là một trong những cơ sở y tế sở hữu đội ngũ các bác sĩ chuyên khoa có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm
kinh nghiệm. Không ít bác sĩ tại phòng khám đã từng học tập và công tác tại nước ngoài nên có điều kiện tiếp xúc
với các phương pháp chữa bệnh tiên tiến và kiến thức y khoa hiện đại. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc chữa
trị bệnh trĩ một cách hiệu quả.

Cơ sở vật chất khang trang
Phòng khám liên tục cập nhật các trang thiết bị y tế hiện đại, công nghệ tối tân để mang đến kết quả chữa bệnh
tích cực, nhanh chóng. Ngoài ra, môi trường thăm khám khang trang, sạch sẽ. Mọi dụng cụ y tế được vô khuẩn
thường xuyên.

Chi phí điều trị hợp lý
Mức phí khám chữa bệnh trĩ tại phòng khám Thành Đô được niêm yết công khai theo quy định của cơ quan chức
năng. Bệnh nhân sẽ không phải mất thêm một khoản phụ phí nào.
Lưu ý: Sau điều trị bệnh nhân vẫn sẽ được quan tâm, chăm sóc và tư vấn các biện pháp phòng tránh nguy cơ tái
phát bệnh trĩ nói riêng và bảo vệ sức khỏe nói chung. Từ đó, một liệu trình chữa trị mà bạn có thể được hưởng
nhiều quyền lợi khác nhau.

Chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp
Nhân viên y tế nhiệt tình, tận tâm thăm hỏi và chăm sóc chu đáo. Mọi thủ tục hành chính cơ bản được thực hiện
đơn giản, nhanh chóng. Ngoài ra, phòng khám cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người bệnh. Điều này giúp
người bệnh tránh được những tình huống éo le trong cuộc sống và tự tin hơn trong các mối quan hệ sau khi điều
trị khỏi bệnh.

Phục vụ không ngày nghỉ
Đối với những người không có quỹ thời gian dư dả một địa chỉ chữa bệnh trĩ ngoài giờ hành chính là sự lựa chọn
tuyệt vời. Phòng khám Thành Đô luôn duy trì thời gian thăm khám từ 8h – 20h tất cả các ngày trong năm.
Hội tụ những ưu điểm vượt trội trên, phòng khám đa khoa Thành Đô hứa hẹn là “điểm đến” uy tín, chuyên nghiệp
để bạn lựa chọn. Bạn còn do dự mà không đặt niềm tin tới bác sĩ chúng tôi. Hãy an tâm lựa chọn Thành Đô, bác sĩ
sẽ đưa bạn giải pháp điều trị hiệu quả nhất.
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