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Bệnh trĩ cấp độ 4: Nguyên nhân, dấu hiệu và cách
điều trị
August 20, 2021

Bệnh trĩ được chia làm nhiều cấp độ, mỗi cấp độ có một biểu hiện triệu chứng nặng nhẹ khác nhau. Khi bệnh
không được điều trị sớm bệnh sẽ chuyển sang cấp độ nặng (cấp độ 4). Khi bệnh trĩ ở cấp độ nặng, nhiều người
chưa thực sự hiểu rõ về tình trạng bệnh dẫn đến bệnh ngày một nguy hiểm, gây khó khăn cho quá trình điều trị.
Chính vì vậy, bài viết dưới đây, các chuyên gia sẽ tư vấn chia sẻ những thông tin hữu ích về bệnh trĩ cấp độ 4.
Dấu h iệu nh ận biết bệnh trĩ cấp độ 4 là gì, có gây nguy hiểm không và cách điều trị ra sao được bác sĩ chia sẻ
qua bài viết sau đây.

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT CỦA BỆNH TRĨ CẤP ĐỘ 4
Khi bị bệnh trĩ cấp độ 4 đa phần người bệnh đều cảm nhận rõ nét các dấu hiệu của bệnh trĩ . Ở cấp độ này
những diễn tả tiêu biểu diễn ra thường xuyên và liên tục hơn.

Đau rát ở vùng hậu môn
Dấu hiệu bất thường này thường xuất hiện trước nhất lúc bệnh trĩ hình thành và vững mạnh. Bạn sẽ thấy vùng
hậu môn bị đau rát nhất là lúc đi đi ngoài hay đứng lên ngồi xuống. Cơn đau này với thể kéo dài chỉ vài giờ
nhưng cũng có thể kéo dài trong vài ngày. Đặc trưng, tín hiệu đau rát ở vùng hậu môn nhận biết rất rõ nhất lúc
người bệnh ngồi xuống.

Chảy máu hậu môn
Chảy máu hậu môn thường dễ bị nhầm lẫn có các bệnh lý hậu môn khác ngoài trĩ. Người bệnh sẽ thấy chảy máu
mỗi lần đi đi ngoài, lượng máu nhiều hay ít tùy thuộc vào hiện trạng bệnh. Ban đầu máu thường chảy ra có
lượng nhỏ chỉ đủ thấm vào giấy vệ sinh hay có thể lẫn trong phân. Tuy nhiên, bệnh nặng có thể chảy thành giọt
hoặc phun thành tia.

Kích thước búi trĩ to dần lên
Bệnh trĩ cấp độ 4 thì những búi trĩ sẽ xuất hiện rõ hơn và khiến cho ảnh hưởng nguy hiểm đến sức khỏe của
người bệnh. Búi trĩ vững mạnh với kích thước lớn và ngoằn nghèo hơn. Người bệnh có thể sờ thấy búi trĩ hoặc
nhận ra búi trĩ lòi ra ngoài có màu đen hay tím thẫm.

Hậu môn tiết dịch
Khi xuất hiện những búi trĩ, người bệnh còn thấy tất nhiên trạng thái hậu môn bị tiết ra dịch nhầy màu trắng.
Vùng hậu môn luôn trong tình trạng ngứa ngáy và ẩm ướt khó chịu. Ngoài ra một đôi trường hợp người bị bệnh
trĩ còn thấy dịch nhầy có mùi hôi khó chịu.

Xuất hiện sa búi trĩ
Bệnh trĩ cấp độ 4, sa búi trĩ sẽ xuất hiện càng ngày càng rõ ràng hơn và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe
của bạn. Ngoài ra, mức độ sa búi trĩ ngoài hậu môn còn tùy thuộc vào chừng độ, cũng như tình trạng mà sa búi
trĩ với các mô tả lâm sàng khác nhau như:
Hiện tượng sa búi trĩ sẽ xuất hiện thêm rộng rãi búi trĩ mới, gây ra tình trạng viêm nhiễm làm cho bệnh ngày
một nặng hơn. Với thể thấy, tất cả đối với bệnh trĩ độ 4 thì bệnh nhân thường có những biểu lộ tương đối hiểm
nguy.

BỆNH TRĨ CẤP ĐỘ 4 CÓ NGHIÊM TRỌNG KHÔNG?
Bệnh trĩ cấp độ 4 là giai đoạn cuối của bệnh trĩ . Nếu như người bệnh không để ý điều trị bệnh, có các giải pháp
can thiệp đúng phương pháp thì bệnh sẽ với nguy cơ cao tiến triển thành những biến chứng nguy hiểm, tác
động to tới đời sống sinh hoạt và sức khỏe của người bệnh như:
Th iếu máu: Triệu chứng tiêu biểu của bệnh trĩ cấp độ 4 là vùng hậu môn bị thương tổn, chảy máu phổ biến khi
đi đại tiện và cả khi chuyển động mạnh. Trạng thái này kéo dài khiến cho cơ thể bị mất máu hiểm nguy và gây
ra những triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, da xanh mét, hư nhược cơ thể…
Rối loạn th ần kinh : Bệnh trĩ cấp độ 4 làm tâm lý người bệnh luôn trong tình trạng bao tay, stress, lâu dần sẽ
gây thương tổn đến hệ thần kinh, khiến suy giảm trí tưởng và rối loạn hệ tâm thần trung ương.
Nh iễm trùng: Búi trĩ của bệnh nhân mắc bệnh trĩ giai đoạn 4 luôn trong trạng thái bị sa ra ngoài và rất dễ bị
sưng, viêm và bị vi khuẩn trong khoảng bên ngoài tiến công gây viêm nhiễm do thường xuyên phải xúc tiếp có
môi trường bên ngoài cùng chất thải trong giai đoạn đi vệ sinh.
Ngh ẹt búi trĩ gây h oại tử: Búi trĩ của bệnh nhân mắc bệnh trĩ giai đoạn 4 phình to nên dễ bị nghẹt bên trong
ống hậu môn, hình thành nên các cục máu đông làm người bệnh cảm thấy đau nhức và khó chịu. Nếu như trạng
thái này không được điều trị sớm có thể gây nhiễm khuẩn và hoại tử hậu môn rất nguy hiểm.
Ung th ư trực tràng: Bệnh trĩ giai đoạn 4 nếu không có những biện pháp can thiệp kịp thời sẽ khiến cho người
bệnh có nguy cơ mắc ung thư trực tràng và hậu môn.

PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH trĩ CẤP ĐỘ 4 HIỆU QUẢ
Khi bị trĩ độ 4 người bệnh cần thăm khám, những bác sĩ sẽ tiến hành điều trị theo hướng dẫn càng sớm càng rẻ.
Thông thường để chữa bệnh trĩ độ 4 bác sĩ sẽ chỉ định người bệnh sử dụng những loại thuốc khác nhau để khiến
giảm triệu chứng.
Cắt trĩ bằng cách lấn chiếm tối thiểu HCPT ngày nay đang là cách được phổ quát bác sĩ và bệnh nhân tuyển lựa
và điều trị mặc dầu đây là cách mới. Đây là bí quyết không sử dụng đến dao cắt bình thường mà sử dụng sóng
cao tần sản sinh ra các ion có điện tác dụng trực tiếp vào búi trĩ rồi loại bỏ chúng bằng dao điện. Khoa học lấn
chiếm tối thiểu HCPT luôn đem đến hiệu quả điều trị cao có phổ biến ưu điểm đặc sắc như:
Thời gian tiến hành thủ thuật cắt búi trĩ diễn ra chóng vánh, chỉ trong khoảng từ 10 – 20 phút.
Hiệu quả cao, không gây đớn đau cho người bệnh lúc cắt búi trĩ cũng như rất ít chảy máu.
Vết thương rất nhỏ nên khả năng hồi phục rất nhanh và không cần phải nằm viện theo dõi.
Lấn chiếm tối thiểu nên luôn đảm bảo an toàn cho cơ vòng hậu môn và giảm thiểu được trạng thái đi ngoài không
tự chủ.
Đảm bảo yếu tố thẩm mỹ cao, không để lại sẹo xấu cho vùng hậu môn.
Chữa trị bệnh một cách hiệu quả tận gốc và khó bị tái phát trở lại,…

ĐỊA CHỈ ĐIỀU TRỊ BỆNH trĩ CẤP ĐỘ 4
Bên cạnh biện pháp tối ưu, Phòng khám đa khoa Thành Đô còn đảm bảo được chất lượng nhà dịch vụ chăm sóc
sức khỏe người bệnh tối ưu đã được công nhạn từ phía cơ quan chức năng. Do vậy, người bệnh sống tại Bắc
Ninh hoặc những tỉnh lân cận có thể an tâm tiến hành khám chữa bệnh trĩ, ngoài ra phòng khám còn có đến
rộng rãi điểm hay như:
Hội tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giỏi: yếu tố bác sĩ chiếm vai trò quan yếu xuyên suốt giai đoạn chữa bệnh, nên
phòng khám đã mời về hàng loạt tăm tiếng có nhiều kinh nghiệm và tay nghề giải phẫu chính xác.
Cơ sở vật chất cơ sở đạt chuẩn: vun đắp theo tiêu chuẩn quốc tế có hầu hết phòng chức năng được vật dụng máy
móc tân tiến. Hơn nữa, phòng giải phẫu cộng với dụng cụ y học luôn được diệt trùng sạch sẽ tránh nguy cơ viêm
nhiễm.
Nhà dịch y tế chuyên nghiệp : thủ tục nhanh chóng, có thể trả lời và đặt hứa trước duyệt y hệ thống trực tuyến
miễn phí và luôn bảo mật thông báo an toàn. Phòng khám nhận bệnh suốt cả tuần không hề có ngày nghỉ trong
khoảng 8h đến 20h và khiến việc ngoài giờ.
Mức giá p hải chăng: Phòng khám thu đúng theo quy định và tránh các khoản mức giá vô lý.

Kỳ vọng những thông báo chúng tôi vừa gửi đến đã giúp bạn đọc giải đáp thắc mắc bệnh trĩ cấp độ 4 và cách
chữa trị sao cho hiệu quả.
Trên đây là bài viết về bệnh trĩ cấp độ 4 là gì? Có nguy hiểm không và cách điều trị bệnh trĩ cấp độ 4. Nếu bạn
còn những câu hỏi nào cần thắc mắc hãy liên hệ với các chuyên gia tư vấn bệnh trĩ qua khung chat bên dưới
đây.
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