Escape.

HOME

ABOUT

CONTACT

TOP 9 Các phương pháp phẫu thuật cắt trĩ phổ biến
hiệu quả hiện nay
August 20, 2021

Tổng hợp các ph ương ph áp ph ẫu th uật cắt trĩ hiệu quả. Hiện nay bằng một số cách như bài thuốc điều trị
bệnh trĩ từ dân gian có thể kể đến như rau diếp cá, hoa thiên lý, đu đủ xanh, tinh dầu dừa, lá trầu không, lá
bỏng,... có hiệu quả nhất định với bệnh trĩ khi ở giai đoạn nhẹ. Ở giai đoạn bệnh nặng, cách điều trị bệnh trĩ
bằng thuốc sẽ không còn hiệu quả, phải áp dụng y học chuyên sâu bằng các phương pháp ngoại khoa để loại bỏ
búi trĩ tiên tiến hiện đại. Sau đây các bác sĩ chuyên khoa sức khỏe 24h sẽ chia sẻ với bạn với bài viết về các
ph ương ph áp ph ẫu th uật, cắt trĩ h iệu quả nhất hiện nay.

BỆNH TRĨ LÀ GÌ?
Bệnh trĩ là (tên dân gian được gọi là lòi dom hay lòi rom) hiện tượng bị dãn quá mức của các đám rối tĩnh mạch
ở vùng da hậu môn. Các mô này có chức năng kiểm soát lượng phân thải ra ngoài, nhưng các mô này phồng lên
do bị sưng hoặc viêm sẽ trở thành các búi trĩ.

Theo nghiên cứu của các bác sĩ chuyên khoa tại phòng khám đa khoa Thành Đô cho biết bệnh trĩ được tạo nên
bởi vì sự giãn nở quá mức của các thành tĩnh mạch vùng hậu môn. Đây là bệnh lý thời hiện đại bởi tỉ lệ mắc trĩ
có xu hướng mắc gia tăng không ngừng trong bối cảnh sử dụng, làm việc nhiều với máy móc, thiếu sự vận động
thân thể; ưa chuộng các đồ ăn nhanh, có hàm lượng chất đạm, lượng đường và chất béo cao, …
Bệnh trĩ được ch ia th ành ba dạng bệnh lý ch ính :
- Trĩ nội: Các búi trĩ nằm ở vị trí bên trên đường lược hậu môn, có bề mặt là niêm mạc ống hậu môn, ít có cảm
giác đau đớn và khó chịu khi mới xuất hiện.
- Trĩ ngoại: Các búi trĩ nằm ở vị trí bên dưới đường lược hậu môn, bề mặt chính là lớp da của ống hậu môn, dễ
dàng nhìn thấy và ngoại quan từ bên ngoài, thường gây nhiều vướng víu và khó chịu đi kèm những đau đớn sau
này.
- Trĩ hỗn hợp: Có sự xuất hiện cả búi trĩ nội và trĩ ngoại trên cùng cơ thể của người bệnh.

TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT, CẮT TRĨ PHỔ BIẾN
HIỆN NAY
1. Phẫu thuật trĩ bằng phương pháp tia Laser
Phẫu thuật cắt trĩ bằng tia laser được thực hiện bằng cách: làm khuếch đại tia laser bằng phản ứng bức xạ kích
thích. Sau ấy sử dụng luồng tia laser đã được bức xạ chiếu trực tiếp (hoặc là gián tiếp) lên các búi trĩ kích thước
phình to (hoặc nhỏ) nhằm cắt bỏ các mô sa búi trĩ có kích thước lớn.
Nguy ên lý h oạt động: Sử dụng luồng tia CO2 tạo ra nguồn điện mạnh tác động thẳng vào búi trĩ và loại bỏ
chúng triệt để. Với mỗi tình trạng và giai đoạn của bệnh thì sẽ lựa chọn phân loại tia laser để cắt trĩ
Trĩ độ 1,2 thì có thể phù hợp sử dụng tia laser to với khả năng loại bỏ các búi trĩ bằng phương pháp bốc hơi
nhằm tiêu diệt triệt để búi trĩ và ngăn chặn búi trĩ không thể tái phát lại.
Trĩ độ 3,4 là khi các búi trĩ đã phát triển thì phải dùng loại tia laser nhỏ để chia nhỏ búi trĩ ra mà không làm tổn
thương đến mô lành tính xung quanh.
- Ưu điểm của cắt trĩ bằng ph ương ph áp laser:
Có thể điều trị trĩ triệt để, tỷ lệ tái phát bệnh thấp
Hỗ trợ cầm máu khá tốt
Xác định chính xác vị trí các búi trĩ, thời gian phục hồi nhanh chóng

- Nh ược điểm của ph ương ph áp:
Chi phí điều trị tốn kém, đòi hỏi bác sĩ có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao
Phù hợp với bệnh trĩ độ 1,2.
Nguy cơ viêm nhiễm trùng hậu môn-trực tràng khá cao

2. Chữa bệnh trĩ bằng phương pháp phẫu thuật cắt trĩ Longo
Phương pháp cắt trĩ Longo là một phương pháp cắt trĩ phổ biến đang được áp dụng khá nhiều nhờ hiệu quả cao,
ít đau đớn. Có sự kết hợp giữa máy cắt và máy khâu nối. Dựa trên nguyên lý hoạt động kéo búi trĩ trở lại đúng vị
trí bình thường, sau đó bác sĩ sẽ tiến hành cắt và khâu phần mạch máu đang cung cấp cho búi trĩ, làm búi trĩ teo
nhỏ dần.
- Ưu điểm:
Ít gây ra cảm giác đau đớn cho người bệnh trong quá trình thực hiện
Thời gian phục hồi lại được rút ngắn sau 1 -2 này có thể về được
Không để lại sẹo và gây ẩm ướt vùng hậu môn

- Nh ược điểm:
Ch i ph í ph ẫu th uật cao: Chi phí giá thành máy cắt trĩ Longo cao, mỗi máy cắt trĩ chỉ có thể dùng được cho 1
bệnh nhân. Chi phí cho mỗi lần cắt trĩ phương pháp Longo sẽ dao động khoảng từ 10-14 triệu.
G iới h ạn đối tượng: Phương pháp Longo này chỉ thực hiện ở trong các trường hợp bị bệnh trĩ nội độ 3, độ 4 và
trĩ vòng. Không áp dụng được đối với các trường hợp trĩ ngoại hay trĩ hỗn hợp.
Biến ch ứng h iếm sau mổ: Một số biến chứng sau điều trị hiếm nhưng có thể đe dọa đến tính mạng gặp trong
phẫu thuật phương pháp Longo như bị nhiễm trùng vùng chậu do thủng trực tràng, bị hoại tử Fournier đáy
chậu, tụ máu trực tràng, gây chấn thương dương vật sau khi giao hợp qua đường hậu môn (do có tồn tại các kim
bấm), xuất hiện lỗ rò âm đạo – trực tràng.

3. Phẫu thuật trĩ bằng phương pháp HCPT
Phương pháp ngoại khoa này được chỉ định điều trị đối với những trường hợp bệnh ở giai đoạn nặng. Đây là 2
phương pháp y học điều trị bệnh trĩ hiện đại, chính xác cao giúp hạn chế tối đa đau đớn, giảm tối đa nguy cơ tái
phát trở lại.
- Ph ương ph áp HCPT: công nghệ này dùng luồng sóng điện cao tần có nhiệt độ khoảng từ 70 đến 80 °C làm
máu đông lại gây thắt chặt các mạch máu. Sau đó dùng dao điện cắt loại bỏ các búi trĩ. Ưu điểm riêng của HCPT
là dùng sóng điện từ cao tần thay thế cho dao cắt của phương pháp cũ truyền thống nên vết cắt chính xác tuyệt
đối, bảo vệ và không làm ảnh hưởng đến các tế bào xung quanh nên vết thương sẽ nhanh hồi phục hơn.
Phương pháp HCPT là công nghệ y học điều trị bệnh trĩ hiện đại an toàn. Hiện nay, phòng khám đa khoa Thành
Đô đã và đang ứng dụng thành công phương pháp PPH và HCPT trong điều trị bệnh trĩ đạt tỷ lệ điều trị thành
công rất cao.
Sử dụng Công nghệ HCPT là một trong số ít những phương pháp điều trị bệnh trĩ ngoại hiệu quả. Thời điểm
hiện nay phương pháp HCPT đã được áp dụng điều trị thành công tại một số địa chỉ y tế chữa bệnh trĩ uy tín. Để
có thể hiểu rõ hơn về kỹ thuật HCPT chữa bệnh trĩ, ngay sau đây chúng ta hãy cùng tham khảo thông tin ở phần
bên dưới đây.
- Ưu điểm riêng biệt của ph ương ph áp HCPT kh i điều trị bệnh trĩ
Điều trị bệnh trĩ bằng phương pháp HCPT là quá trình sử dụng luồng từ trường điện dung cao tần để tác động
trực tiếp lên các búi trĩ mà không cần phải sử dụng đến dao mổ như các phương pháp cũ truyền thống. Thêm
vào đó khi áp dụng kỹ thuật HCPT, tất cả quá trình loại bỏ búi trĩ này đều được theo dõi trên hệ thống máy tính
do đó khi điều trị bệnh trĩ bằng phương pháp HCPT những bệnh nhân bị bệnh trĩ người bệnh sẽ:
Hạn ch ế đau đớn: Không gây nên độ nhiệt quá nóng, cho nên không làm phỏng ảnh hưởng đến các tổ chức mô
lành giúp hạn chế tình trạng đau đớn trong hậu phẫu. Bệnh nhân sẽ cảm thấy ít bị đau hoặc không đau. Đây là
điểm khác biệt của phương pháp so với các ky thuật phẫu thuật cũ truyền thống.
Kh ông cần nằm v iện: Chữa bệnh trĩ bằng phương pháp HCPT hạn chế chảy máu và bệnh nhân sẽ nhanh hồi
phục, không cần nằm viện và có thể về nhà ngay sau điều trị.
Kh ông gây biến ch ứng: Cắt trĩ bằng phương pháp HCPT sẽ tác động trực tiếp vào búi trĩ, loại bỏ các búi trĩ
nhanh chóng mà không ảnh hưởng tới các vùng mô lành lân cận. Đồng thời vết cắt trĩ rất nhỏ, không gây ra vết
thương lớn, không để lại sẹo xấu sau phẫu thuật.
Th ời gian ch ữa bệnh ngắn: Trong một ca điều trị bệnh trĩ diễn ra nhanh chóng chỉ mất khoảng từ 15 – 20
phút.
So với những phương pháp điều trị bệnh trĩ truyền thống khác, kỹ thuật HCPT hội tụ đủ ưu thế vượt trội hơn,
được các chuyên gia đánh giá cao hơn.
Bệnh trĩ tuy là một căn bệnh không gây tử vong nhưng lại có thể gây suy giảm nghiêm trọng không nhỏ chất
lượng cuộc sống hàng ngày của người bệnh khi mắc phải. Thêm vào đó nếu khi bệnh trĩ chuyển sang giai đoạn
nặng thì người bệnh còn sẽ gặp phải những biến chứng nguy hiểm không nhỏ tới sức khỏe chẳng hạn như bị
hiện tượng thiếu máu (do bệnh trĩ gây đi đại tiện ra máu, nhất là khi bệnh ở giai đoạn đã muộn), bị nhiễm trùng
vùng hậu môn và nguy hiểm hơn là bị mắc ung thư đại trực tràng…

4. Cắt trĩ bằng phương pháp PPH
Cách PPH sử dụng máy để cắt đi phần niêm mạc của búi trĩ, cắt đi nguồn cung cấp máu tới búi trĩ làm chúng
dần teo lại và rụng đi. Sau ấy sẽ sử dụng máy kẹp PPH để khâu búi trĩ tự động.
Phương pháp PPH được ứng dụng trong việc điều trị bệnh trĩ nội độ 3, 4, trĩ hổ lốn phức tạp và 1 số bệnh can dự
tới vùng hậu môn.
Quy trình điều trị bệnh trĩ bằng cách PPH
Bước 1: trước nhất, bác sĩ sẽ khử trùng hậu môn sau đấy tiêm thuốc gây tê.
Bước 2: dùng đồ vật y tế đã được sát trùng để mở lỗ hậu môn.
Bước 3: đưa máy kẹp PPH vào trong niêm mạc.
Bước 4: sử dụng máy kẹp để cắt bỏ lần lượt những búi trĩ.
Bước 5: khâu nối niêm mạc lại để tạo hình ống hậu môn.
Ưu điểm của cách điều trị bệnh trĩ PPH
Do ứng dụng công nghệ lấn chiếm không đau nên người bệnh ko có cảm giác khó chịu, đớn đau như khi cắt trĩ
bằng những bí quyết truyền thống.
Mức độ lấn chiếm của máy kẹp không phổ thông nên không tác động tới các mô tiếp giáp với, cấu trúc hậu môn
vẫn được giữ nguyên nên ko bị các biến chứng như hậu môn hẹp.
Vết cắt nhỏ nên chảy máu ít, độ an toàn cao và nhanh hồi phục.
Thời gian thực hiện phương pháp tương đối ngắn, chỉ mất khoảng 30 phút và thời gian theo dõi sau khi giải phẫu
chỉ mất một ngày nên người bệnh sở hữu thể sắp đặt thời gian để đi cắt trĩ mà ko bị tác động quá đa dạng đến công
tác, cuộc sống.

Nh ược điểm của ph ương ph áp
Bên cạnh những điểm hay trên thì phương pháp PPH vẫn còn 1 số nhược điểm như:
Do là cách điều trị hiện đại nên mức giá tương đối đắt đỏ làm cho phổ thông người bệnh ko với đủ tầm giá để thực
hiện.
Kỹ thuật PPH chỉ vận dụng trong điều trị trĩ nội chứ không ứng dụng cho trĩ ngoại.
Không phải cơ sở y tế nào cũng đủ điều kiện để vận dụng phương pháp này. Thành ra lúc chọn lựa cắt trĩ bằng
phương pháp PPH, người bệnh cần phân tích kỹ để sắm cho mình một liên hệ uy tín, chất lượng.

5. Cắt trĩ bằng phương pháp Milligan Morgan
Phương pháp điều trị cắt trĩ bằng Milligan Morgan được ứng dụng trên nhiều đối tượng và nhiều mức độ bệnh
trĩ khác nhau. Đặc thù là trĩ vòng và trĩ ngoại nặng.
Phương pháp này bác sĩ sẽ tiến hành cắt bỏ từng búi trĩ một trong khoảng búi trĩ chính tới các búi trĩ phụ. Việc
cắt trĩ sẽ được tiến hành dưới niêm mạc và đảm bảo sẽ cắt cao nhất có thể đảm bảo tận gốc búi trĩ.
Cắt trĩ bằng phương pháp Milligan Morgan là cách truyền thống, can thiệp trực tiếp vào búi trĩ bằng các dụng
cụ như kéo cắt và chỉ buộc. Phương pháp này có các công nghệ cắt góc trĩ để ngăn ngừa tình trạng hẹp hậu
môn sau khi cắt trĩ.
Nguy ên tắc tiến h ành cắt trĩ bằng ph ương ph áp Milligan Morgan:
Bác sĩ phẫu thuật sẽ tiến hành xác định các búi trĩ chính ở góc 3h, 8h và 11h sau đấy chiếc bỏ những búi trĩ chính
trước.
Sau đấy, bác sĩ sẽ xác định các búi trĩ phụ nằm dưới da và các búi trĩ nói quanh vòng khác để tiến hành cắt bỏ sao
cho hạn chế lấn chiếm sang vùng da và mô khác.
Tiến hành sao cho cắt được búi trĩ tận gốc khiến giảm tình trạng tái phát khi cắt trĩ. Song song hạn chế việc bị
hẹp hậu môn do cắt trĩ.

Cách tiến h ành cắt trĩ bằng cách Milligan Morgan
Trước lúc tiến hành bệnh nhân phải được gây tê hoặc gây mê. Đối có những thủ thuật cắt bỏ nhanh có thể tiến
hành gây tê cho bệnh nhân. Đối có những búi trĩ phức tạp thì cần phải thực hiện gây mê trước khi giải phẫu.
Bệnh nhân trước khi phẫu thuật phải được nằm ở phong độ sản khoa chân được cố định bằng nẹp để búi trĩ mở
mang dễ thao tác.
Bước 1: Dùng panh để kẹp hậu môn ở những vị trí 3h, 8h và 11h để có thể mở rộng hậu môn đưa các panh tiếp
theo vào kẹp tại 3 vị trí 3h, 8h và 11h trên đường lược.
Bước 2: Nhỏ giọt dung dịch gây tê xylocain 0.5% và adrenalin chống sốc. Để phong toả các dây thần kinh nói
quanh tĩnh mạch trĩ.
Bước 3: Tiến hành kẹp tiếp 3 panh tiếp theo vào trực tiếp búi trĩ cũng trên trục tam giác 3h, 8h và 11h vào tận
lớp niêm mạc màu hồng nhạt của trực tràng nằm sâu bên trong để cắt gọn búi trĩ.
Bước 4: Tiến hành cắt bỏ búi trĩ chính ở phí 3h, 8h và 11h để lại 1 mỏm 0.5cm sau lúc thắt chỉ. Sau đó kiểm tra lại
xem đã cắt gọn búi trĩ hay chưa và tiến hành cầm máu bằng dao điện và mũi chỉ. Sau lúc cầm máu thì đẩy búi trĩ
vào trong hậu môn để tiến hành các thủ thuật tiếp theo.
Bước 5: Xém bớt các búi trĩ vừa cắt bỏ và tiến hành phẫu tích các búi trĩ phụ ở trên da và niêm mạc quanh búi trĩ
chính để tránh việc tái phát búi trĩ trở lại.
Bước 6: Rà soát lại các búi trĩ cầm máu và đảm bảo hậu môn không bị hẹp.
Việc thực hành bằng phương pháp Milligan Morgan là phương pháp can thiệp nên thiết yếu sự theo dõi trong
khoảng thời gian dài người bệnh. Bên canh việc theo dõi những biến chứng có thể với khi sử dụng thuốc mê thì
bệnh nhân cần từ 2 tới 3 tháng để vết mổ với thể lành lại hoàn toàn. Chỉ cần khoảng này bệnh nhân phải được
thăm khám thường xuyên để kiểm soát các biến chứng hậu phẫu.
Ưu điểm của ph ương ph áp Milligan Morgan
Cách này là phương pháp trực tiếp, nếu được thực hiện ở trọng điểm uy tín sẽ đảm bảo được giảm thiểu việc tái
phát của bệnh trĩ nhờ cắt bỏ từng phần chính tới những búi trĩ phụ.
Phương pháp đơn giản và tầm giá ở mức tốt nên phù hợp với nhiều người .
Cắt trĩ bằng bí quyết Milligan Morgan thích hợp với phổ biến cái trĩ và chừng độ trĩ khác nhau đề cập cả trị độ 3
độ 4 nặng và độ 2 mang xuất huyết phổ thông vẫn phù hợp sở hữu bí quyết này.
Cách này giảm thiểu biến chứng phẫu thuật búi trĩ là hẹp hậu môn.

Nh ược điểm của ph ương ph áp Milligan Morgan
Phương pháp này được thực hiện thủ công bằng những phương tiện chuyên dụng phẫu thuật như kéo và dao điện
nên với thể gây ra đau đớn trong và hậu giải phẫu.
Phương pháp này có để lại sẹo sau khi phẫu thuật.
Cắt trĩ bằng Milligan Morgan không được tiến hành trên bệnh nhân có bệnh lý: huyết áp cao hay bệnh lý tim
mạch. Đồng thời, trĩ vòng để điều trị bằng cách này rất cạnh tranh để loại bỏ hết búi trĩ nên ít khi được áp dụng.
Cách cắt trĩ bằng Milligan Morgan rất dễ biến chứng và nhiễm trùng. Do đây là phương pháp can thiệp trực tiếp
khó liền sẹo. Bệnh nhân phải mất từ hai tới 3 tháng để vết mổ mang thể lành lại hoàn toàn. Ngoài ra vị trí giải
phẫu khôn xiết nhạy cảm xúc tiếp với phân thường xuyên nên búi trĩ rất dễ bị nhiễm trùng dẫn đến rộng rãi biến
chứng khác.

6. Phẫu thuật trĩ bằng phương pháp siêu âm Doppler – THD
Phẫu thuật trĩ bằng phương pháp siêu âm Doppler - THD của italia là 1 cách giải quyết được tương đối đa số các
hạn chế của các phương pháp chữa trị trước. Phương pháp chữa trị này còn được gọi là cách THD (transananl
hemorrhoidal dearterilization).
Với phương pháp chữa trị này những bác sĩ sẽ thực hiện khâu thắt động mạch trĩ và khâu treo búi trĩ, dưới sự chỉ
dẫn của những đầu dò siêm âm doppler đảm bảo việc thực hành chữa trị được tổ chức chuẩn xác nhanh chóng
và đảm bảo không sảy ra hiện tượng bỏ sót.
Cách th ực h iện: Bác sĩ tiêm thuốc tê và tiến hành khâu niêm mạc trĩ bằng nhiều mũi khâu vắt. Sau đấy một
mực mũi khâu ở đầu cao trên ống hậu môn. Phương pháp làm này khiến lượng máu lưu thông vào búi trĩ giảm,
búi trĩ không được nuôi dưỡng, teo nhỏ, rụng.
Ưu điểm Doppler - THD
Ít biến chứng nặng sau phẫu thuật.
Giai đoạn phẫu thuật ít đớn đau, ít chảy máu
Thời gian điều trị ngắn, người bệnh có thể sinh hoạt thông thường sau phẫu thuật
Thích hợp có trường hợp bệnh trĩ nặng

Nh ược điểm:
Không hiệu quả với trường hợp bệnh nhân có mẫu da thừa hoặc trĩ nội tắc mạch
Thời kỳ thực hiện không được đảm bảo với thể dẫn tới viêm, nhiễm trùng
Chăm sóc sau khi điều trị không tốt có thể khiến cho bệnh tái phát trở lại.

7. Dùng phương pháp khoanh niêm mạc cắt trĩ
Đây là phương pháp truyền thống, hiện nay không còn được ưu tiên lựa chọn trong phẫu thuật cắt trĩ. Điểm trừ
của phương pháp này là gây cảm giác đau đớn trong phẫu thuật và cả sau hậu phẫu, tỉ lệ tái phát bệnh cao chiếm
khoảng 10%, có thể gây ra các biến chứng sau phẫu thuật như: đại tiện mất tự chủ, rò hậu môn và hẹp lỗ hậu
môn.
Cách th ực h iện: Bác sĩ khoanh cắt niêm mạc, dưới lớp niêm mạc của búi trĩ. Sau đó kéo niêm mạc từ trên
xuống và tiến hành khâu liền với da hậu môn..
Ưu điểm:
Thời gian phẫu thuật nhanh
Sử dụng được cho nhiều đối tượng, nhiều cấp độ và nhiều loại bệnh trĩ khác nhau
Không yêu cầu bác sĩ có trình độ chuyên môn cao

Nh ược điểm:
Phương pháp này hiện nay không được ưu tiên trong phẫu thuật cắt trĩ
Gây đau đớn trước và sau hậu phẫu
Tỉ lệ tái phát cao, chiếm khoảng 10%
Có thể gây ra các biến chứng sau hậu phẫu như: Rò, hẹp lỗ hậu môn, đại tiện không tự chủ...

CHI PHÍ PHẪU THUẬT CẮT TRĨ HẾT BAO NHIÊU TIỀN?
Ch i ph í ph ẫu th uật trĩ ở mỗi cơ sở y tế thường khác nhau bởi không mang ấn định chung vào về từng khoản
thu. Mỗi hạ tầng y tế sẽ có các bảng giá riêng tương ứng với tình trạng sức khỏe bệnh nhân và cách điều trị.
Người bệnh có thể tham khảo bảng giá cắt trĩ được san sớt dưới đây:
Chi phí cắt trĩ bỏ vòng: Dao động từ 3.500.000 – 4.000.000 đồng/ lần
Phẫu thuật thắt búi trĩ có kèm theo công nghệ bóc tách, cắt một búi trĩ: động dao từ 2.000.000 – 2.200.000
đồng/ lần
Cắt trĩ theo cách thực hiện truyền thống và nứt hậu môn: Trong khoảng 3.000.000 đồng/lần
Cắt trĩ bằng bí quyết Longo (điều trị kỹ thuật cao): Dao động trong khoảng từ 3.500.000 – 5.000.000 đồng/ lần
Phẫu thuật khâu chỉ bằng phương pháp Longo cải biên: Dao động trong khoảng 2.200.000 – 2.500.000 đồng/ lần
Cắt trĩ bằng phương pháp Milligan Morgan: Dao động trên dưới khoảng 2.500.000 đồng/ lần
Cắt trĩ bằng phương pháp HCPT: Dao động trong khoảng từ 7.000.000 – 10.000.000 đồng/ lần

Bên trên đây chỉ là bảng giá mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí thăm khám, thuốc thang,
xét nghiệm,… bởi vậy, trước khi tiến hành điều trị, bệnh nhân cần hỏi rõ giá tiền giải phẫu cũng như giá tiền
phát sinh khác.

NHỮNG LƯU Ý SAU KHI PHẪU THUẬT CẮT TRĨ
Sử dụng các kỹ thuật cắt trĩ hiện đại có ưu điểm là không quá đau đớn, hiệu quả cao và thời gian lành vết thương
ngắn. Đổi lại, chi phí cắt trĩ cao hơn so với các phương pháp truyền thống. Tuy nhiên, các phương pháp tiên
tiến này chỉ thật sự hiệu quả khi đi kèm với đó là một kế hoạch chăm sóc bệnh nhân sau mổ trĩ thật chi tiết và
khoa học.
Trong đó, có một vài lưu ý mà bạn nên nắm rõ:
Ưu tiên những thực phẩm dạng lỏng và nhiều chất xơ để hệ tiêu hóa làm việc dễ dàng hơn sau mổ trĩ.
Cung cấp đủ nước cho cơ thể. Trung bình từ 2-2,5 lít nước một ngày.
Bổ sung nghệ tươi hoặc bột nghệ trong bữa ăn để giúp vết thương mau lành.
Tránh những thực phẩm cay nóng, quá béo hoặc các đồ uống chứa chất kích thích
Vệ sinh vết thương bằng nước ấm kết hợp massage nhẹ nhàng để máu lưu thông tốt hơn. Có thể dùng thuốc mỡ
bôi lên vết thương để tránh viêm nhiễm và hỗ trợ tái tạo tế bào mới.
Không mang vác nặng sau phẫu thuật. Tập thể dục nhẹ nhàng khoảng 30 phút mỗi ngày để tăng cường lưu thông
máu.

ĐỊA CHỈ CHỮA BỆNH TRĨ Ở ĐÂU TỐT NHẤT Ở BẮC NINH?
Bệnh trĩ cần được điều trị sớm để tránh những biến chứng xấu có thể xảy ra, vì thế người bệnh cần tìm hiểu kỹ
lựa chọn cho mình một địa chỉ y khoa chữa trị uy tín để được bác sĩ chẩn đoán và điều trị bệnh kịp thời.
Nếu bạn đang phân vân chưa biết nên thực hiện thăm khám ở đâu tốt thì gợi ý đến bạn phòng khám đa khoa
Thành Đô có địa chỉ tại số 248 Trần Hưng Đạo – Tiền An – Bắc Ninh là địa chỉ y khoa mà người bệnh có thể an
tâm lui tới điều trị. Những thế mạnh riêng của phòng khám, đó là:

Đội ngũ y bác sĩ giỏi
Phòng khám quy tụ những đội ngũ bác sĩ là những chuyên gia sức khỏe chuyên sâu về hậu môn-trực tràng đầu
ngành, có nhiều năm kinh nghiệm điều trị tại các tuyến bệnh viện lớn, biết cách vận dụng kiến thức y học của
mình vào điều trị bệnh lý và đem đến những hiệu quả điều trị tốt như mong đợi.

Đầy đủ hệ thống máy móc, thiết bị y tế chuyên biệt
Để việc điều trị bệnh trĩ được diễn ra chính xác và hiệu quả nhất thì không thể thiếu sự góp mặt của hệ thống
máy móc và trang thiết bị y tế chuyên dụng. Bởi vậy phòng khám đã không ngừng cải tiến định kỳ, cập nhật
những hệ thống máy móc đảm bảo an toàn để việc điều trị được diễn ra nhanh chóng và đảm bảo hiệu quả tối
ưu.

Phương pháp điều trị tiên tiến, hiện đại
Hiện tại, Thành Đô đã và đang áp dụng các phương pháp ngoại khoa tiên tiến vào trong điều trị bệnh trĩ, đó là
kỹ thuật cắt trĩ HCPT, PPH. Đây là 2 phương pháp y học hiện đại được giới y học chuyên môn đánh giá cao và
được nhiều cơ sở y tế lớn đón nhận.

Chi phí chữa bệnh trĩ niêm yết, công khai
Để xây dựng nên một địa chỉ y khoa uy tín thì tay nghề của bác sĩ giỏi, phương pháp chữa trị hiện đại là chưa đủ.
Cần phải đi kèm chi phí công khai, minh bạch và đa dạng ưu đãi. Phòng khám Thành Đô hiện tại đang có rất
nhiều ưu đãi cho việc khám chữa bệnh trĩ nói riêng và các bệnh lý hậu môn-trực tràng nói chung.
Các hạng mục chi phí điều trị được niêm yết, công khai rõ ràng với người bệnh, được sự thống nhất giữa người
bệnh và bác sĩ trước khám mới tiến hành thực hiện.

Dịch vụ y tế chuyên nghiệp, linh hoạt
Với mục đích đem đến sự an tâm và thoải mái cho người bệnh, phòng khám đã không ngừng tìm hiểu cải thiện
dịch vụ y tế linh hoạt hơn nhằm giúp việc điều trị đạt hiệu quả cao nhất:
Thời gian biểu làm việc không ngày nghỉ từ 8h – 20h hàng ngày kể cả ngày nghỉ lễ, tết
Vấn đề bảo mật thông tin cá nhân người bệnh cũng được đảm bảo sự riêng tư, tính chặt chẽ nếu không có sự
đồng ý của người bệnh thỏa thuận
Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi gửi đến các quý độc giả về vấn đề: Các ph ương ph áp ph ẫu th uật, cắt
trĩ hiệu quả phổ biến nhất hiện nay. Hy vọng đó sẽ là những nguồn tin chia sẻ đáng giá với người bệnh tìm
kiếm. Nếu bạn còn vướng mắc điều khó nói, bạn vui lòng liên hệ số Hotline: 0865.776.663 để trực tiếp trao đổi
với chuyên gia hoặc bấm vào khung chat bên dưới đây để được các chuyên tư vấn viên về bệnh trĩ của phòng
khám tư vấn chi tiết và miễn phí.
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