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Cắt trĩ bằng phương pháp HCPT: Quy trình, chi phí
và ưu diểm
August 20, 2021

Cắt trĩ bằng phương pháp HCPT là gì? Quy trình thực hiện ra sao, có an toàn không? Cắt trĩ bằng phương pháp
HCPT không chỉ áp dụng với các trường hợp trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp. Mà còn mang lại hiệu quả lên tới 98%. Giảm
thiểu nguy cơ tái phát nhiều lần. Đây là điểm đột phá trong điều trị bệnh trĩ bằng phương pháp HCPT được chuyên
gia và bệnh nhân đánh giá cao. Bài viết dưới đây hãy cùng 24hsuckhoe tìm hiểu qua về phương pháp cắt trĩ HCPT

CẮT TRĨ BĂNG PHƯƠNG PHÁP HCPT CÓ GÌ MỚI?
Sự xuất hiện của các búi trĩ khiến cho người bệnh phải đối mặt với nhiều phiền phức. Đặc biệt là cảm giác đau rát,
chảy máu khi đại tiện. Bệnh trĩ được xem là căn bệnh liên quan đến hậu môn - trực tràng phổ biến nhất.
Điều trị trĩ bằng HCPT hiện đang là phương pháp được giới chuyên gia và nhiều người bệnh rất quan tâm. Đây là
một trong những phương pháp điều trị trĩ tiên tiến hiện nay. Vậy điều trị trĩ bằng HCPT có thật sự tốt không? Chi
phí bao nhiêu? Thực hiện như thế nào? Nơi nào có thể thực hiện? Câu trả lời sẽ có ở bài viết sau.

ĐIỀU TRỊ TRĨ BẰNG HCPT LÀ GÌ?
HCPT là phương pháp điều trị trĩ tiên tiến, không cần sử dụng đến các vật dụng y tế thông thường như dao, kéo,
mà thay vào đó là hệ thống xâm lấn tối thiểu. Phương pháp dựa trên sự hoạt động của sóng cao tần theo nguyên lý
sinh sản nhiệt dung, tác động trực tiếp lên thành mạch máu, làm đông và thắt chặt, cố định chính xác vị trí búi trĩ
cần cắt.
Nếu như các phương pháp truyền thống gây đau đớn và để lại nhiều biến chứng thì HCPT lại khắc phục được
những hạn chế đó:
-Hạn chế tối đa tổn thương: đây là kỹ thuật xâm lấn tối thiểu nên ít gây tổn thương trong quá trình điều trị, hơn
nữa quá trình điều trị sử dụng nhiệt độ thấp nên không gây tình trạng bỏng rát như các phương pháp truyền
thống.
-Độ an toàn cao: mọi bước thực hiện đều được theo dõi qua màn hình máy tính nên độ chính xác cao, an toàn, hạn
chế tối đa những sai sót có thể xảy ra.
-Ít đau và ít chảy máu: vì là kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, cho nên phương pháp không gây ảnh hưởng đến các tế bào
xung quanh, không gây đau đớn hay chảy máu sau quá trình thực hiện.
-Điều trị triệt để, hạn chế tối đa biến chứng: đây là phương pháp tiên tiến nên tỷ lệ bệnh tái phát rất thấp, vì thế
các biến chứng có thể xảy ra cũng hạn chế.
-Thời gian thực hiện và hồi phục nhanh chóng: trung bình thời gian cắt trĩ bằng HCPT trong khoảng 20-30 phút và
không cần lưu trú mà được về nhà ngay. Đặc biệt là mọi hoạt động sinh hoạt đều có thể diễn ra bình thường sau 1
tuần điều trị.

ĐIỂM ĐỘT PHÁ TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH TRĨ BẰNG PHƯƠNG PHÁP
HCPT
Nếu như chữa bệnh trĩ truyền thống người bệnh thường phải chịu những hạn chế như: đau đớn, mất nhiều máu, tái
phát nhiều lần. Thì khi điều trị bệnh trĩ bằng phương pháp HCPT người bệnh sẽ thấy có những điểm đột phá lớn
như:
1.1. Điểm đột phá thứ nhất - áp dụng cho nhiều đối tượng:
Công nghệ HCPT có khả năng điều trị bệnh trĩ với các trường hợp bị trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp. Đối tượng bị mắc trĩ
cấp độ 4 hoặc từng điều trị bằng phương pháp khác nhưng không hiệu quả.
1.2. Điểm đột phá thứ 2 - hiệu quả lên đến 98%:
Điều trị bệnh trĩ bằng phương pháp HCPT không chỉ áp dụng với các trường hợp trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp. Mà còn
mang lại hiệu quả lên tới 98%. Giảm thiểu nguy cơ tái phát nhiều lần. Đây là điểm đột phá trong điều trị bệnh trĩ
bằng phương pháp HCPT được chuyên gia và bệnh nhân đánh giá cao.
1.3. Điểm đột phá thứ 3 - ít đau đớn:
Cắt trĩ bằng lượng nhiệt vừa đủ để không khiến vùng da hậu môn bị bỏng rát. Giảm nỗi đau về thể xác cho người
bệnh. Đồng thời, khả năng cầm máu tốt giúp tránh tình trạng cơ thể bị mất quá nhiều máu.
1.4. Điểm đột phá thứ 4 - thực hiện nhanh:
Thời gian thực hiện thủ thuật cắt trĩ bằng phương pháp HCPT diễn ra nhanh chóng. Thường sẽ chỉ từ 15 – 20 phút
nên sẽ không mất quá nhiều thời gian.
1.5. Điểm đột phá thứ 5 - phục hồi nhanh:
Vết cắt nhỏ nên sẽ rút ngắn được thời gian phục hồi. Chỉ cần nghỉ ngơi và có thể trở về nhà mà không cần lưu trú
tại viện lâu. Không làm ảnh hưởng quá nhiều đến công việc, sinh hoạt hàng ngày.
1.6. Điểm đột phá thứ 6 - không để lại sẹo:
Không để lại vết sẹo xấu sau khi cắt búi trĩ. Tái tạo lại cấu trúc hậu môn về trạng thái như bình thường.

Nguyên lý điều trị bệnh trĩ của kỹ thuật HCPT:
Kỹ thuật xâm lấn tối thiểu HCPT hoạt động dựa trên nguyên lý sử dụng sóng cao tần ở nhiệt độ khoảng 70 – 800 C.
Có chức năng làm đông và thắt nút mạch máu.
Tiếp đó sẽ sử dụng dao điện để cắt bỏ búi trĩ bằng nhiệt mà không hề cần dùng đến dao kéo. Đồng thời, công nghệ
HCPT còn có khả năng cầm máu, thúc đẩy tái tạo tế bào mới. Nhanh chóng phục hồi vết thương sau khi cắt.

QUY TRÌNH ĐIỀU TRỊ BỆNH TRĨ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HCPT
Quy trình cắt trĩ bằng phương pháp HCPT được thực hiện nghiêm ngặt theo từng bước. Giúp đảm bảo an toàn
tuyệt đối cho người bệnh. Đồng thời, mang lại kết quả điều trị như mong đợi.
Bước 1: Thăm khám lâm sàng:
Bác sĩ sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp bằng tay, quan sát bằng mắt. Kết hợp làm một số xét nghiệm cần thiết để xác
định dạng bệnh trĩ.
Bước 2: Khâu chuẩn bị:
Người bệnh sẽ được đưa vào phòng thủ thuật, nằm lên giường chuyên dụng. Máy móc được đảm bảo khử trùng
tuyệt đối.
Bước 3: Gây tê:
Vệ sinh sạch sẽ hậu môn bằng dung dịch sát khuẩn. Bác sĩ sẽ tiến hành tiêm thuốc gây tê cục bộ để phần nào giảm
đau đớn về thể xác.
Bước 4: Cắt trĩ bằng phương pháp HCPT:
Sử dụng sóng điện tần cao để cắt bỏ búi trĩ an toàn, triệt để. Bên cạnh đó, công nghệ HCPT còn có khả năng cầm
máu và thúc đẩy tái tạo tế bào mới.
Bước 5: Sau thủ thuật:
Người bệnh sẽ được băng bó vết thương và theo dõi sức khỏe tại phòng hồi sức.
⇒ Với những điểm nổi bật khi điều trị bệnh trĩ bằng phương pháp HCPT mang lại. Đã giúp không ít trường hợp

thoát khỏi nỗi ám ảnh do bệnh trĩ gây ra.

CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ TRĨ BẰNG HCPT BAO NHIÊU TIỀN?
Việc điều trị trĩ bằng HCPT thường áp dụng khi tình trạng trĩ đã nặng, việc sử dụng thuốc đã không có tác dụng.
Vậy thì chi phí điều trị trĩ bằng HCPT trong những trường hợp đó là bao nhiêu? Thực chất đã có nhiều người điều
trị bằng phương pháp này, tuy nhiên mỗi trường hợp lại có những chi phí khác nhau. Đó là bởi vì nó phụ thuộc vào
nhiều yếu tố: cơ sở y tế thực hiện, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, trình độ bác sĩ,...

Cơ sở y tế thực hiện
Cơ sở y tế thực hiện là một trong những yếu tố tác động đến chi phí điều trị trĩ bằng HCPT. Người bệnh lựa chọn
một cơ sở uy tín, chất lượng thường có mức giá cao hơn so với các cơ sở kém chất lượng. Tuy nhiên tiền nào của
nấy, cơ sở uy tín thì khả năng điều trị sẽ tốt hơn, mang lại kết quả điều trị cao và hạn chế được biến chứng có thể
xảy ra.

Tình trạng sức khỏe người bệnh
Đây được coi là yếu tố chính ảnh hưởng đến chi phí điều trị trĩ bằng HCPT. Nếu như người bệnh bị trĩ ở giai đoạn
nặng cùng với đó là có thêm một số bệnh khác thì việc điều trị sẽ gặp nhiều khó khăn, thời gian điều trị lâu hơn, do
đó chi phí đắt hơn. Ngược lại, nếu người bệnh chỉ bị trĩ thì thời gian điều trị nhanh hơn, chi phí vì thế cũng ít hơn.

Trình độ bác sĩ
Phương pháp HCPT là một phương pháp tiên tiến vì thế cần bác sĩ có tay nghề cao, còn bác sĩ có tay nghề non
kém thì có thể khiến kết quả điều trị không được như ý muốn. Vì thế bác sĩ có trình độ cao thì chi phí cao.
Bên cạnh những yếu tố đó thì chi phí khám lâm sàng, chi phí tái khám và một số chi phí phát sinh khác cũng nằm
trong chi phí điều trị trĩ. Mặc dù chi phí là mối quan tâm của tất cả người bệnh, tuy nhiên việc điều trị vẫn cần
phải thực hiện ở cơ sở y tế có uy tín thì mới có thể đảm bảo an toàn.

ĐỊA CHỈ ĐIỀU TRỊ BỆNH TRĨ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HCPT
Có rất nhiều địa chỉ áp dụng phương pháp HCPT trong điều trị bệnh trĩ. Nhưng không phải địa chỉ nào cũng đảm
bảo đủ điều kiện để quá trình làm thủ thuật được diễn ra suôn sẻ và mang lại kết quả cao.

Hậu quả khi cắt trĩ bằng HCPT mà tay nghề bác sĩ kém
Bác sĩ thực hiện cắt trĩ bằng công nghệ HCPT không am hiểu về chuyên môn, tay nghề kém, khả năng xử lý tình
huống phát sinh không nhạy bén….Sẽ dẫn tới những hậu quả như:
• Chẩn đoán sai bệnh khiến hiệu quả chữa trị thấp.
• Chịu đau đớn, mất nhiều máu, nguy hiểm đến tính mạng.
• Bị nhiễm trùng, kéo dài thời gian phục hồi.
• Để lại sẹo xấu, hẹp hậu môn.
• Tỷ lệ tái phát bệnh cao.

Cắt trĩ bằng HCPT tại địa chỉ hoạt động chui nguy hiểm gì?
Khi chọn nhầm địa chỉ cắt trĩ bằng công nghệ HCPT tại những cơ sở kém chất lượng, hoạt động chui. Người bệnh
sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm như:
• Đội ngũ bác sĩ không đủ năng lực để tiến hành làm thủ thuật.
• Cơ sở vật chất nghèo nàn, không đảm bảo khâu vệ sinh, dễ gây nhiễm khuẩn.
• Máy móc y tế lạc hậu, không thể hỗ trợ cắt trĩ bằng phương pháp HCPT.
• Có thể sẽ xảy ra biến chứng, sự cố bất ngờ trong quá trình làm thủ thuật. Gây ra những hậu quả như apxe hậu
môn, rò hậu môn. Thậm chí là nguy hại đến tính mạng nếu bị mất máu quá nhiều.

Cắt trĩ bằng hcpt tại phòng khám đa khoa thành đô
Phòng khám Đa khoa Thành Đô tọa lạc tại số 248 Trần Hưng Đạo - Tiền An - Bắc Ninh là địa chỉ "vàng" áp dụng
thành công kỹ thuật HCPT trong chữa bệnh trĩ.
Từ khi thành lập đến nay phòng khám đã giúp không ít trường hợp thoát khỏi nỗi ám ảnh do bệnh trĩ gây ra. Với
những thế mạnh vượt trội như:
Đội ngũ bác sĩ giỏi:
Quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực hậu môn - trực tràng. Các bác sĩ của phòng khám đều được đào
tạo chuyên sâu. Đủ năng lực để vận dụng linh hoạt công nghệ HCPT trong điều trị bệnh trĩ.
Cơ sở vật chất khang trang:
Phòng xét nghiệm, phòng thủ thuật...rộng rãi, thoáng mát. Khâu vệ sinh khử trùng được thực hiện nghiêm ngặt.
Không để xảy ra tình trạng nhiễm khuẩn trong quá trình cắt trĩ.
Máy móc tân tiến:
Hệ thống trang thiết bị y tế được trang bị đầy đủ. Liên tục được cập nhật và nâng cấp. Giúp quá trình làm thủ
thuật điều trị bệnh trĩ bằng phương pháp HCPT được diễn ra an toàn, hiệu quả.
Dịch vụ chuyên nghiệp:
Mọi thông tin cá nhân được bảo mật tuyệt đối không để lộ ra ngoài. Nhân viên có tác phong làm việc nhanh nhẹn,
chuyên nghiệp. Ngoài giờ hành chính Thành Đô còn khám chữa bệnh vào buổi tối.
Với những thế mạnh nổi bật Thành Đô không ngừng khẳng định vị thế của mình trong lòng bệnh nhân. Nhận được
không ít phản hồi tích cực từ phía người bệnh. Xứng đáng là địa chỉ điều trị bệnh trĩ bằng phương pháp HCPT uy
tín, chất lượng cao tại Bắc Ninh.
Trên đây 24hsuckhoe1 vừa giúp các bạn tìm hiểu về cắt trĩ bằng phươnp pháp HCPT là gì, có ưu điểm gì, có tốn
kém không. Có thể thấy rằng, nếu các kỹ thuật truyền thống làm bệnh nhân cảm thấy đau đớn, đôi khi còn đối
mặt với các biến chứng, thì kỹ thuật xâm lấn tối thiểu theo công nghệ Mỹ này chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng và yên
tâm hơn.
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