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Cách điều trị bệnh trĩ nội hiệu quả hiện nay được rất nhiều người khi mắc bệnh trĩ quan tâm? Bệnh trĩ nội là
một trong 3 loại bệnh trĩ mà bất cứ ai cũng có thể mắc phải. Thế nào là trĩ nội? Nguyên nhân nào gây trĩ nội?
Làm sao nhận biết ra bệnh và cách chữa nào hiệu quả? Là những câu hỏi được nhiều người quan tâm. Bác sĩ
chuyên khoa sẽ giải thích từng vấn đề trên trong bài viết sau.

BỆNH TRĨ NỘI LÀ GÌ?
Trĩ nội là một trong những bệnh lý nguy hiểm vùng hậu môn – trực tràng. Bệnh hình thành khi các tĩnh mạch ở
hậu môn bị giãn ra quá mức, phình lên, tạo thành các búi trĩ bên trong hậu môn, phía trên đường lược. Bệnh trĩ
nội có thể xuất hiện ở bất kỳ ai, không phân biệt lứa tuổi, giới tính.

Đặc biệt, bệnh xuất hiện nhiều ở những đối tượng mắc chứng táo bón mãn tính, thường xuyên hoạt động nặng,
đứng lâu, ngồi nhiều ít vận động như: Công nhân, lái xe, dân văn phòng, phụ nữ mang thai và sau sinh, người
cao tuổi.

NGUYÊN NHÂN GÂY RA BỆNH TRĨ NỘI
Bệnh trĩ nội do rất nhiều nguyên nhân gây ra, tuy nhiên bệnh hình thành chủ yếu do các thói quen sinh hoạt và
làm việc không khoa học hàng ngày như:

Táo bón mãn tính
Táo bón là nguyên nhân chủ yếu gây nên bệnh trĩ nội, nguyên nhân là do người bị trĩ nội thường thấy khó khăn
khi đi đại tiện, phải rặn khi đi đại tiện rất dễ gây ra tình trạng nứt kẽ hậu môn, giãn tĩnh mạch. Từ đó, gây áp lực
cho ống niêm mạc hậu môn nên dẫn đến hình thành búi trĩ.

Chế độ ăn uống không hợp lý
Việc bạn ăn quá nhiều đồ cay nóng, đồ ăn nhanh, ăn ít chất xơ, uống ít nước,… sẽ gây khó khăn cho việc tiêu
hóa, sinh ra táo bón và khiến cho bệnh trĩ hình thành.

Thói quen sinh hoạt không khoa học
Thói quen đọc báo và chơi điện tử khi đi đại tiện, dùng sức dặn khi đại tiện, thường xuyên nhịn đại tiện, ngồi
xổm quá lâu hay đứng lâu một chỗ,… đều là nguyên nhân gây ra bệnh trĩ nội.

Vệ sinh vùng hậu môn không sạch sẽ
Vùng hậu môn là nơi chứa rất nhiều các vi khuẩn có hại. Nếu không thường xuyên vệ sinh sạch sẽ vùng hậu môn
sẽ tạo điều kiện cho các vi khuẩn có hại xâm nhập, phát triển gây ra viêm nhiễm.

Phụ nữ mang thai, sinh con
Khi phụ nữ mang thai, do kích thước thai nhi lớn dần sẽ gây ra áp lực lên ổ bụng làm tăng sức nặng lên các
thành tĩnh mạch hậu môn gây nên bệnh trĩ.

Bẩm sinh
Nhiều người từ khi sinh ra đã có thành tĩnh mạch mỏng, do đó không chịu được áp lực lớn, dần bị phình to gây
ra bệnh trĩ. Một số người bẩm sinh trong hậu môn lượng dịch nhầy quá ít (dịch nhầy giúp quá trình phân di
chuyển từ ruột già xuống hậu môn dễ dàng hơn) khiến mỗi lần đi vệ sinh phân cọ xát quá mạnh với thành hậu
môn, gây trầy xước cũng là nguyên nhân khiến họ bị mắc bệnh trĩ.

Làm việc quá nặng, ít vận động
Vận động ít, ngồi một chỗ nhiều, đứng lâu hay mang vác các vật quá nặng sẽ gây ra áp lực lớn cho hậu môn
khiến cho búi trĩ hình thành

Yếu tố tâm lý
Tâm lý quá căng thẳng, mệt mỏi dễ dẫn tới tinh thần không tốt, làm tăng huyết áp, tăng áp lực vùng hậu môn –
trực tràng cũng là nguyên nhân gây trĩ nội.

Tuổi tác
Khi tuổi tác tăng cao, kéo theo đó là sự lão hóa của các cơ quan, đây là nguyên nhân khiến vụng hậu môn của
người già suy yếu, không còn chịu được áp lực tốt như trước kia nữa, tạo cơ hội cho sự hình thành của các búi trĩ.
Bệnh trĩ do nhiều nguyên nhân gây ra và đa phần là do các hoạt động trong đời sống, sinh hoạt khá đơn giản
như, rất dễ mắc phải, chính vì thế nhiều người đã vô tình đặt bản thân vào nguy cơ mắc bệnh trĩ mà không biết.
Vì vậy khi phát hiện dấu hiệu của bệnh, tuyệt đối không được chủ quan mà cần đi khám ngay, nếu không được
phát hiện và điều trị sớm có thể dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm cho người bệnh

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT CÁC CẤP ĐỘ CỦA TRĨ NỘI
Các bác sĩ tại phòng khám đa khoa Thành Đô cho biết, triệu chứng của bệnh trĩ nội thường xuất hiện và phát
triển theo các giai đoạn khác nhau, bệnh thường sẽ có các dấu hiệu như:

Đi đại tiện khó
Nguyên nhân chính gây nên bệnh trĩ nói chung là tình trạng tiêu chảy và táo bón, chính bởi vậy hầu hết những
bệnh nhân khi mắc bệnh trĩ nội đều phải đối mặt với việc đại tiện một cách rất khó khăn với các triệu chứng
như:
- Muốn đi đại tiện thì buộc phải rặn
- Muốn đi đại tiện nhưng lại không đi được
- Thời gian mỗi lần đi đại tiện cũng kéo dài

Khó chịu ở hậu môn
Thường thì ngay ở giai đoạn đầu người bệnh đã có thể thấy xuất hiện triệu chứng ngứa ngáy và khó chịu ở hậu
môn, khi bệnh càng trở nặng thì hiện tượng khó chịu và ngứa ngáy đó càng tăng lên. Các bác sĩ tại phòng khám
cũng giải thích rằng:
Khi búi trĩ phát triển càng lớn thì các cơ vòng hậu môn càng khó khép lại, dịch ở ống hậu môn trực tràng chảy
ra cũng nhiều hơn. Chính vì thế gây kích ứng vùng da ở xung quanh hậu môn sẽ làm xuất hiện hiện tượng ngứa
ngáy ở người bệnh. Nếu để tình trạng này kéo dài còn có thể khiến viêm sưng ở hậu môn.

Chảy máu hậu môn
Đây cũng là triệu chứng khá đặc trưng và phổ biến đối với những bệnh nhân bị trĩ nội cấp độ 1. Ở giai đoạn này
người bệnh rất khó để nhận biết được vì lượng máu ít và chỉ có thể thấy được qua vết máu ở giấy vệ sinh hay lẫn
trong phân.
Thế nhưng đến khi bệnh phát triển nặng hơn thì lượng máu chảy ra cũng càng nhiều hơn và có thể thành tia,
thành giọt. Tình trạng chảy máu còn có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào ngay cả khi người bệnh đi lại hay ngồi xổm
mà không may chạm tới búi trĩ.

Sa búi trĩ
Để đến lúc sa búi trĩ tức nó không thể co lại vào bên trong được nữa là bệnh đã chuyển biến sang giai đoạn
nặng rồi. Nếu như không được phát hiện sớm cũng như điều trị kịp thời thì bệnh có thể gây nên những tác
động nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng người bệnh.
-Cấp độ 1: Giai đoạn búi trĩ mới hình thành trên đường lược ống hậu môn. Xuất hiện các triệu chứng như viêm,
sưng nhẹ. Khi đại tiện có thể thấy có giọt máu lẫn là biểu hiện rõ rệt nhất để phát hiện bệnh ở cấp độ này.
-Cấp độ 2: Lúc này búi trĩ đã có sự phát triển to hơn về kích thước. Người bệnh thấy đau rát vùng hậu môn. Khi
đại tiện, búi trĩ có thể sa ra ngoài nhưng sau đó sẽ co lại vào trong dù không có tác động nào. Máu sẽ dần chảy
ra nhiều hơn khi đại tiện.
-Cấp độ 3: Đến giai đoạn này, các cảm giác đau, khó chịu sẽ xuất hiện nhiều hơn. Tình trạng sa búi trĩ, chảy máu
hậu môn nặng hơn. Các búi trĩ không thể tự động thụt vào mà cần có sự tác động của tay.
-Cấp độ 4: Đây là lúc tình trạng bệnh nặng nhất. Búi trĩ sưng to gây nhiều đau đớn và sa hẳn ra ngoài hậu môn.
Lúc này, dù có dùng lực của tay thì búi trĩ cũng không thể nhét lại vào trong. Các cục máu đông lớn được hình
thành, có thể dẫn đến tình trạng viêm, nhiễm trùng, lở loét hoặc hoại tử búi trĩ.

BỆNH TRĨ NỘI CÓ NGUY HIỂM KHÔNG?
Bệnh trĩ nội là bệnh lý hậu môn thông thường nhưng khá nguy hiểm. Nếu bệnh không được khám chữa kịp thời,
hiệu quả thì sẽ gây ra nhiều biến chứng như:
Th iếu máu: Trĩ nội khiến người bệnh bị chảy máu khi đi đại tiện. Bệnh để càng lâu thì máu chảy càng nhiều gây
thiếu máu, cơ thể mệt mỏi, xanh xao,…
Nh iễm trùng: Tình trạng sa búi trĩ khi xảy ra lâu ngày có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Khi bị nhiễm
trùng, người bệnh sẽ nhận thấy vùng hậu môn xuất hiện cảm giác ngứa, nóng rát dữ dội.
Tắc mạch trĩ: Là tình trạng tĩnh mạch trong búi trĩ nội bị vỡ, hình thành cục máu đông.
Sa ngh ẹt búi trĩ: Búi trĩ nội sa ra khỏi ống hậu môn khi tăng kích thước. Búi trĩ có thể bị nghẹt do hậu môn gặp
vấn đề co thắt quá mức.
Bội nh iễm: Xuất hiện khi búi trĩ sa ra khỏi ống hậu môn trong thời gian dài kèm tình trạng thường xuyên chảy
máu. Đây là điều kiện thuận lợi để nấm, virus, vi khuẩn... Xâm nhập vào búi trĩ, sinh sôi, dẫn tới hiện tượng bội
nhiễm.
Nứt kẽ h ậu môn: Hậu môn xuất hiện các vết nứt, đau đớn, chảy máu nhiều khi đi đại tiện.

TỔNG HỢP CÁC CÁCH CHỮA TRỊ BỆNH TRĨ NỘI HIỆU QUẢ
Trĩ nội là căn bệnh dễ gặp nên cũng có đông đảo cách chữa, có thể dùng thuốc tân dược, những bài thuốc dân
gian hoặc có thể là các cách chữa ngoại khoa.

1. Cách chữa bệnh trĩ nội bằng thuốc tây
Việc điều trị trĩ nội bằng thuốc tân dược thường được áp dụng cho bệnh trĩ nội ở giai đoạn 1 và 2. Thuốc được
dùng mang thể là thuốc bôi ngoài hậu môn hoặc thuốc đặt trong hậu môn để diệt khuẩn và hạn chế những triệu
chứng mà bệnh gây nên.
Bên cạnh đó để mang thể ứng dụng hiệu quả phương pháp này vào việc chữa trị bệnh trĩ nội thì cần thực hành
nghiêm túc theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, hạn chế lạm dụng thuốc nếu ko sẽ gây nên tác dụng phụ ảnh
hưởng đến sức khỏe.
Hơn nữa việc điều trị bằng cách chữa này đòi hỏi người bệnh cần với tính kiên nhẫn vì tác dụng của thuốc tới
trong khoảng từ nên giai đoạn điều trị muốn hiệu quả cần yếu thời gian dài.
Có nhiều người muốn áp dụng các cách dân gian vào điều trị bệnh trĩ nội bởi sự lành tính của nó. Nhưng cũng
giống như việc chữa trị bệnh trĩ nội bằng tân dược, chữa trĩ nội bằng cách chữa dân gian cũng đem lại hiệu quả
rất từ từ nên việc điều trị cần phải mất thời kì dài.
Dưới đây là 1 số ph ương ph áp ch ữa bệnh trĩ nội bằng ph ương ph áp dân gian :

2. Điều trị trĩ nội bằng rau diếp cá
Rau diếp cá ko chỉ là một mẫu rau được dùng trong các bữa ăn hàng ngày mà nó còn có tác dụng trong điều trị
trĩ nội. Bạn mang thể dùng nó vào các bữa ăn hàng ngày hoặc xay lấy nước, bã sẽ để đắp vào hậu môn.

3. Chữa trĩ nội bằng rau mùi
Rau mùi không chỉ là dòng gia vị nhiều phục vụ các món ăn hàng ngày mà nó còn có thể dùng để điều trị bệnh
trĩ nội. Bạn có thể sắc lấy nước uống thay nước lọc hàng ngày. Kiên trì thực hiện thì bệnh cũng sẽ dần được
điều trị.

4. Chữa bệnh trĩ nội bằng quả sung
Quả sung có tính bình lúc xanh, mang vị chát, khi chín sở hữu vị ngọt nhẹ. Quả sung đựng hàm lượng chất xơ
cao chống táo bón. Bên cạnh đó còn có các mẫu khoáng vật như magie, canxi giúp chống viêm nhiễm.
Cách th ực h iện 1: Ngâm vào hậu môn
Chuẩn bị 10 -15 quả sung xanh tươi, rửa sạch. Cho vào nồi đun 1.5 lít nước và 1 thìa cà phê muối. Đun tới lúc sôi
thì vặn nhỏ lửa, đun thêm 10 phút cho tinh dầu sung thoát ra.
Sử dụng ngâm hậu môn khi nước còn ấm, ngày hai lần, mỗi lần 1 tiếng. thực hành đến lúc có kết quả.
Cách th ực h iện 2: ăn trực tiếp
Bạn cũng có thể ăn trực tiếp quả sung tươi hằng ngày. Mối ngày nên ăn dưới 500 mg, chia ra phổ thông cử nhỏ
trong ngày.

5. Dùng quả mã thầy chữa bệnh trĩ nội
Quả mã thầy cũng có tác dụng khá tốt trong việc điều trị trĩ nội. Điều bạn cần khiến là giã nhỏ củ mã thầy và
cho vào đun có tuyến phố lấy nước uống, bền chí dùng bệnh sẽ chóng vánh được chữa khỏi.

6. Điều trị trĩ nội bằng hoa thiên lý
Hoa thiên lý thường được sử dụng vào các bữa ăn hàng ngày nhưng nó còn có thể dùng để chữa bệnh trĩ nội rất
khả quan. Người bệnh với thể sử dụng hoa này giã ra và sau đấy lấy bã đắp vào hậu môn.
Cách th ực h iện:
Lấy 100g lá thiên lý non mang giã nhỏ với 10g muối ăn rồi cho thêm 300ml nước chín cho vào hẩu lốn quấy đều,
lọc lấy nước, sử dụng nước cốt này rửa búi trĩ ngày 2 lần.
Sử dụng kiên trì để mang lại hiệu quả cao.

7. Trị trĩ nội bằng nước nghệ vàng
Nghệ vàng là 1 mẫu dược liệu có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn rất tốt, vì vậy mà nó còn được dùng để điều
trị bệnh dạ dày. Ngoài ra ko chỉ vậy, nghệ vàng còn được sử dụng để chữa trĩ nội hiệu quả, mang tác dụng khiến
lành các thương tổn ở hậu môn và mau chóng làm teo búi trĩ.
Cách th ực h iện:
Cách th ực h iện 1: dùng nước cốt nghệ tươi.
Giã lấy nước cốt một cũ nghệ tươi đã được rửa sạch. Sau khi làm cho sạch hậu môn thì bôi nước cốt nghệ tươi
lên vùng hậu môn và búi trĩ. Khi nước cốt nghệ khô thì bôi tiếp thêm lần 2.
Làm 2-3 lần mỗi ngày, kiên trì 4-6 tuần.
Cách th ực h iện 2: ngâm hậu môn hài hòa nghệ tươi 5g+ rau diếp cá + hai thìa cà phê muối tinh+ một quả sung.
Rửa sạch các nguyên liệu, nghệ tươi thái thành từng miếng, quả sung bổ đôi, sau đó cho phần đông các nguyên
liệu vào nồi đun với hai lít nước sạch. Khi nồi sôi thì nhỏ lửa đun tiếp 10 – 15 phút nữa rồi tắt. Đậy kín nắp nồi và
ủ, tới khi nước còn ấm thì gạt bỏ bã, lấy nước, ngâm hậu môn 20- 25 phút, sau đấy rửa lại thêm 1 lần nữa. Làm
mỗi ngày 1 lần vào buổi tối.

8. Chữa trĩ nội bằng nha đam
Nha đam không chỉ là cái cây có tác dụng trong khiến cho đẹp cho chị em phụ nữ mà nó còn kháng khuẩn,
chống viêm rất tích cực nên được những chuyên gia đánh giá rằng với thể áp dụng chữa trĩ nội 1 cách hiệu quả.
Cách th ực h iện:
Rửa sạch vùng da hậu môn bằng nước ấm thật sạch sẽ. Lấy lá nha đam rửa sạch, tách đi phần vỏ lấy phần gel
bên trong bôi lên vùng da hậu môn. Để yên 15 – 20 phút rồi rửa sạch lại với nước. Nếu sợ bị kích ứng, bạn nên
bôi lên vùng da xung quanh hậu môn trước để xem da có kích ứng hay không. Nếu da xuất hiện mẩn đỏ hay
ngứa rát thì bạn không nên tiếp tục sử dụng nha đam.
Cách này bạn có thể sử dụng mỗi ngày và tốt nhất nên sử dụng vào buổi tối. Sau khi bôi nha đam lên búi trĩ,
bạn có thể như vậy qua đêm đến sáng mai rửa lại với nước sạch sẽ cho hiệu quả tốt nhất.

9. Chữa trĩ nội bằng nước lá trầu không
Lá trầu không được dùng để chữa bệnh trĩ nội bởi trong lá trầu không có các thành phần có đặc tính kháng sinh
mạnh giúp kháng khuẩn, khử trùng, tiêu viêm – đây là các nguyên tố cực kỳ quan trọng để chữa khỏi bệnh trĩ
tổng thể và trĩ nội nhắc riêng.
Cách 1: Lấy 1 nắm lá trầu ko (khoảng 10 tới 15 lá) rửa sạch rồi đun sôi cộng mang nước lọc. Để nước nguội bớt
rồi ngâm hậu môn vào (cần vệ sinh hậu môn sạch sẽ trước lúc tiến hành ngâm nước lá trầu không). Sau khoảng
15 phút thì ngưng. với cách này người bệnh nên thực hành ngâm hậu môn từ hai – 3 lần và nên thực hiện đều
đặn cho tới lúc hết hẳn triệu chứng bệnh trĩ nội.
Cách 2: Lấy lá trầu không, hạt gấc, quả nhân tình kết (mỗi loại 7 lá/ hạt) và một quả cau. Sau khi rửa sạch các
hỗn tạp này người bệnh cho phần nhiều vào cối giã nhỏ (nhớ cho thêm chút muối) còn cau thì bổ thành các
miếng nhỏ. Tiếp theo cho hồ hết những hỗn hợp này vào nồi nước đun sôi rồi đợi đến khi nước ấm thì ngâm
hậu môn. có phương pháp này người bệnh nên thực hiện khoảng 2 lần/ ngày.
Bạn muốn thực hiện theo cách chữa này thì hãy giã trầu không rồi đun sôi có nước, có thể thêm chút muối
trắng rồi sau đấy cho vào ngâm hậu môn. Thực hiện hàng ngày, bạn sẽ thấy được hiệu quả.

10. Điều trị trĩ nội bằng giấm táo
Giấm táo nức tiếng với đặc tính vô trùng, kích thích công đoạn làm cho lành vết thương, chống viêm và giảm
phù nại. Chính vì thế giấm táo thường được sử dụng trong điều trị những vết nhiễm trùng tồn tại ở vùng trực
tràng, giúp người bệnh giảm đau, giảm ngứa rát và giảm kích thích.
Bên cạnh đó, nhờ đặc tính chống viêm, giấm táo còn mang tác dụng làm cho giảm sưng, giảm phù nài nỉ tại khu
vực bị tác động và khiến cho teo búi trĩ nội.
Cách làm: Dùng băng gạc thấm vào giấm táo và đắp lên vùng hậu môn. Thay băng gạc mới lúc giấm táo đã khô.

11. Chữa trĩ nội bằng đu đủ xanh
Đu đủ không chỉ là loại quả để ăn mà còn lại là cách chữa trị bệnh trĩ nội rất hiệu quả. Tất cả các vitamin cho cơ
thể mà quả đu đủ xanh còn có tác dụng trong điều trị bệnh trĩ nội khá tốt. Điều bạn cần khiến cho là cắt 1 quả đu
đủ xanh, bổ đôi rồi buộc úp vào bắp chân, phần cuống quay lên trên.
Cách này cần thực hiện trước lúc đi ngủ và bạn nên để qua đêm thì những huyết mạch của búi trĩ sẽ co thắt lại
và nên ứng dụng thường xuyên thì tình trạng bệnh lý sẽ cải thiện.

12. Điều trị bệnh trĩ nội bằng ngải cứu
Theo Đông y, ngải cứu vị cay, đắng, tính ấm, tác dụng khứ hàn, kháng khuẩn, giảm đau và cầm máu do co mạch.
Vì vậy, ngải cứu thường được dùng để cầm máu do chấn thương và xuất huyết do bệnh trĩ, hài hòa thêm với
những dược liệu khác như muối biển, rau diếp cá, lá trầu không, ,…
Cách th ực h iện 1: Chườm đắp ngải cứu và lá diếp cá
Như vậy chức năng của ngải cứu, rau diếp cá cũng có khả năng kháng khuẩn cao, khiến bền thành mạch, hỗ trợ
khiến co búi trĩ và giảm mức độ xuất huyết lúc đi tiêu. Thực hành mẹo chườm đắp ngải cứu và lá diếp cá với thể
cải thiện những triệu chứng khó chịu như sưng nóng, ngứa ngáy, đau rát và viêm đỏ vùng hậu môn.
Hướng dẫn th ực h iện: Ngải cứu và rau diếp cá mỗi cái 1 nắm, đem rửa sạch và để ráo nước. Sau đấy giã nát cả
hai mẫu, đắp lên vùng hậu môn trong 20 phút và rửa lại với nước ấm.
Thực hiện 1-2 lần/ ngày chỉ cần khoảng dài.
Cách 2: Ngâm hậu môn phối hợp ngải cứu với củ nghệ, lá lốt, cúc tần…
Đối với trường hợp búi trĩ chảy máu nhiều, gây đau rát và khó chịu, với thể sử dụng bài thuốc hài hòa giữa ngải
cứu và một số thảo dược khác như củ nghệ, lá lốt, lá cúc tần,…
Những thảo dược này cũng sở hữu tác dụng cầm máu, chống ngứa, giảm viêm và sát trùng. Cho nên lúc sử dụng
kết hợp mang ngải cứu mang thể cải thiện nhanh những triệu chứng khó chịu do bệnh trĩ gây ra.
Ch ỉ dẫn th ực h iện: Rửa sạch 1 nắm ngải cứu tươi, lá sung, lá lốt và cúc tần, 1/2 củ nghệ. Cho vật liệu vào nồi,
thêm hai lít nước vào và đun sôi. Đợi nước nguội bớt rồi đổ ra thau. Hòa thêm một ít nước mát vào và vớt bỏ bã.
Dùng nước ngâm rửa hậu môn từ 10 – 15 phút
Áp dụng bài thuốc này hai lần/ ngày trong ít nhất 1 – 2 tháng
Lưu ý : Những chuyên gia về bệnh trĩ không cam kết về độ hiểu quả của các phương pháp chữa bệnh trĩ nội bằng cách
thức dân gian. Người bệnh chỉ nên tham khảo và nên đến những bệnh viện, phòng khám trĩ uy tín để Tìm hiểu căn
nguyên và chữa trị bệnh kịp thời. Việc chữa trĩ nội tại nhà tốn thời gian và gây các biến chứng nguy hiểm.

13. Phương pháp điều trị trĩ nội bằng ngoại khoa
Điều trị trĩ nội bằng cách dân gian mặc dù lành tính nhưng mất nhiều thời gian mới mang lại hiệu quả, vì vậy
mà có rất ít người thực hành. Những chuyên gia sức khỏe hậu môn – trực tràng cũng khuyên rằng người bệnh
nên vận dụng cách chữa ngoại khoa để trĩ nội mau chóng được điều trị, tiết kiệm thời kì cho người bệnh.
Bây giờ có số đông cách thức ngoại khoa chữa trĩ nội hiệu quả. 1 số phương pháp có thể nhắc đến như:
13.1. Ch ữa bệnh trĩ nội bằng ph ương ph áp PPH
Kỹ thuật PPH chữa trĩ nội hiện đại được giới chuyên gia tìm hiểu cao về các thế mạnh mà cách chữa đem lại.
Cách này sử dụng máy kẹp để khâu búi trĩ, nó cắt đi nguồn cung ứng máu cho búi trĩ khiến búi trĩ từ từ rụng
xuống.
Ưu điểm phương pháp:
Thời kì thực hiện và phục hồi nhanh chóng
Ko gây đau đớn, hạn chế xâm lấn tối đa
Không cần nằm viện, điều trị xong có thể ra về ngay

13.2. Điều trị trĩ nội bằng cách HCPT
Cũng giống với cách PPH, phương pháp HCPT cũng là phương pháp xâm lấn tối thiểu. Cách này dùng sóng có
tần số cao khiến đông máu và thắt nút huyết quản, bởi vậy nhanh chóng điều trị trĩ nội hiệu quả.
Cách này có ưu điểm:
Độ an toàn cao
Hạn chế xâm lấn, ko gây đau, không chảy máu, đảm bảo an toàn cho các vùng lân cận
Thời gian thực hiện nhanh chóng
Sắp như chơi có khả năng tái phát hay biến chứng xảy ra.

Ch ữa bệnh trĩ nội bằng laser
Laser là công nghệ với sự khuếch đại ánh sáng với thể hướng trực tiếp vào mẫu điện, đem lại hiệu quả điều trị
cao có chi phí thấp. Hơn nữa tỷ lệ thành công của phương pháp này cũng cao, lên tới 97,6%.

ĐỊA CHỈ CHỮA BỆNH TRĨ NỘI UY TÍN Ở BẮC NINH
Trĩ nội cần được điều trị sớm để giảm thiểu các biến chứng với thể xảy ra, bởi vậy người bệnh cần chọn lọc cho
mình 1 địa chỉ chữa trị uy tín để được bác sĩ chẩn đoán và điều trị kịp thời. Ví như bạn đang quan ngại ko biết
nên thực hành ở đâu thì phòng khám đa khoa Thành Đô tọa lạc tại 248 trần Hưng Đạo – Tiền An – Bắc Ninh là
địa chỉ mà người bệnh có thể an tâm lui tới. Các ưu điểm của phong khám, đấy là:

NHÓM BÁC SĨ CHUYÊN NGHIỆP
Phòng khám hội tụ đội ngũ y bác sĩ là các chuyên gia sức khỏe hậu môn-trực tràng đầu ngành nghề, có chuyên
nghiệp, biết cách thức vận dụng kiến thức của mình vào điều trị bệnh lý và mang đến hiệu quả điều trị như
mong chờ.

THIẾT BỊ HỆ THỐNG MÁY MÓC
Để việc chữa trĩ nội được diễn ra xác thực và hiệu quả thì chẳng thể thiếu sự góp mặt của máy móc và trang
thiết bị y tế. Bởi vậy phòng khám đã ko ngừng cải thiện, cập nhật hệ thống máy móc đảm bảo an toàn để việc
khám chữa được tổ chức mau chóng và đảm bảo hiệu quả.

CÁCH THỨC CHỮA TRỊ TIÊN TIẾN
Hiện nay, Thành Đô đang vận dụng những bí quyết ngoại khoa hiện đại vào điều trị trĩ nội, ấy là công nghệ PPH
và HCPT. Đây là các khoa học được giới chuyên môn Nhận định cao và được phổ biến hạ tầng y tế đón nhận.

CHI PHÍ CHỮA BỆNH TRĨ NỘI CÔNG KHAI
Để vun đắp nên một địa chỉ uy tín thì tay nghề bác sĩ chuyên nghiệp, cách chữa trị hiện đại là chưa đủ. Cần thiết
mức giá công khai và phổ thông giảm giá. Phòng khám Thành Đô đang có hồ hết ưu đãi cho việc khám chữa trĩ
nội đề cập riêng và những bệnh hậu môn-trực tràng nói chung.
Những hạng mục được công khai sáng tỏ có người bệnh, được sự hợp nhất giữa người bệnh và bác sĩ mới tiến
hành thực hiện.

DỊCH VỤ Y TẾ GIỎI
Mang mục đích đem đến sự thả sức cho người bệnh, phòng khám đã ko ngừng cải thiện dịch vụ y tế để giúp việc
điều trị đạt hiệu quả cao nhất:
Khiến việc không ngày nghỉ trong khoảng 8h – 20h kể cả lễ, tết
Vấn đề bảo mật thông tin cũng được đảm bảo chặt nêu dụ ko với sự đồng ý của người bệnh

Trên đây là các chia về: Bệnh trĩ nội v à cách điều trị hiệu quả trong với các chuyên gia sức khỏe đầu lĩnh vực.
Hy vọng những thông tin bên trên sẽ giúp ích cho bạn đọc. Nếu như còn vướng mắc điều gì hãy liên hệ chúng
tôi qua khung chat dưới đây để được tư v ấn bệnh trĩ hết lòng.
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