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Bảng giá chi phí cắt trĩ, phẫu thuật trĩ hết bao
nhiêu tiền
August 11, 2021

Bảng giá cắt búi trĩ hết bao nhiêu tiền hay chi phí phẫu thuật cắt trĩ giá bao nhiêu? Có tốn kém không là vấn đề được người
bệnh cân nhắc khi có ý định đi điều trị. Tìm được một phương pháp cắt trĩ hiệu quả với chi phí hợp lý luôn là niềm mong muốn
của rất nhiều người bệnh. Nhiều người nói rằng cắt búi trĩ rất tốn kém nên chần chừ chưa điều trị. Vậy thực hư cắt búi trĩ giá
bao nhiêu tiền? Cùng bác sĩ wikisuckhoe24h tìm hiểu qua bài viết sau đây để chuẩn bị chi phí khám chữa bệnh trĩ thật phù hợp.

KHI NÀO CẦN PHẪU THUẬT CẮT TRĨ?
Giải phẫu trĩ thường được đề cập đối với bệnh nặng hoặc những trường hợp biến chứng
Giải phẫu thường được cân kể đối có bệnh trĩ nặng hoặc các trường hợp đã nảy sinh biến chứng. Thường nhật, giải phẫu để điều
trị bệnh trĩ được cân nhắc trong những trường hợp sau đây:
Đối với trĩ ngoại, chỉ can thiệp ngoại khoa lúc xuất hiện những biến chứng như chiếc da thừa và hình thành huyết khối (trĩ ngoại tắc
mạch).
Đối có trĩ nội, phẫu thuật được chỉ định trong giai đoạn 4 và một số trường hợp giai đoạn 3 với kích thước búi trĩ to, sa búi trĩ lâu ngày
và đã xuất hiện biến chứng
Xuất hiện trĩ vòng (các búi trĩ thứ phát kết hợp với búi trĩ tiên phát tạo thành búi trĩ to, sa ra bên ngoài hài hòa có sa mô lót trực tràng)
Các triệu chứng của bệnh trĩ nội độ hai, 3 và độ 4 (sưng nóng, ngứa ngáy, khó chịu,…) có mức độ nặng và ảnh hưởng nghiêm trọng
đến chất lượng cuộc sống
Bệnh trĩ đi kèm có những bệnh lý trực tràng – hậu môn khác như rò hậu môn , nứt kẽ hậu môn, viêm quanh quéo hậu môn, polyp trực
tràng,…
Chảy máu lúc đi tiêu kéo dài gây thiếu máu cấp tính hoặc mãn tính
Búi trĩ sa bị nhiễm trùng, hoại tử
Rối loạn do sa búi trĩ kéo dài hoặc cơ thắt hậu môn suy yếu

BẢNG GIÁ CHI PHÍ CẮT TRĨ BAO NHIÊU TIỀN?
Như các bạn đã biết, trĩ không gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh nhưng những triệu chứng của bệnh khiến bản thân
người bệnh luôn khó chịu, đau đớn. Chi phí cắt trĩ là không quá cao so với mức thu nhập hiện nay của đại bộ phận dân số. Còn
mức chi phí cụ thể là bao nhiêu thì sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố như:

1. Tiền khám lâm sàng
Tại phòng khám, hạng mục này có thể được miễn phí hoặc giảm 300k tùy từng thời điểm ưu đãi. Bác sĩ sẽ hỏi người bệnh về chế
độ dinh dưỡng hàng ngày, chế độ tập luyện, triệu chứng của người bệnh...rồi xem trực tiếp tình trạng búi trĩ như thế nào.

2. Mức độ bệnh nặng hay nhẹ

Nếu bệnh trĩ ở thể nhẹ thì có thể được điều trị nhanh hơn và tiết kiệm được chi phí hơn. Đồng thời cũng không phát sinh thêm
bất kỳ khoản chi phí hậu phẫu nào.
Còn đối với những trường hợp bệnh nhân bị trĩ ở mức độ nặng không những bị trĩ mà còn xuất hiện thêm nhiều biến chứng khác
như polyp đại trực tàng, nứt kẽ hậu môn hay viêm loét hậu môn thì cần điều trị song song các biến chứng thì mới có thể chữa
khỏi được bệnh. Do đó chi phí cũng tăng cao hơn so với trường hợp bệnh nhẹ.

3. Loại trĩ mà người bệnh mắc phải
Trĩ có ba loại trĩ nội, trĩ ngoại và trĩ hỗn hợp. Tùy từng loại trĩ khác nhau mà bác sĩ sẽ có phương pháp cắt trĩ khác nhau. Do đó chi
phí cũng không giống nhau.

4. Phương pháp cắt trĩ mà bệnh nhân lựa chọn
Một trong các nguyên tố quyết định bậc nhất đến vấn đề cắt trĩ bao nhiêu tiền chính là cách cắt trĩ được vận dụng.
+ Cách cắt trĩ thông thường
- Nếu ứng dụng cắt trĩ bằng những cách thông thường như: cắt trĩ bằng phương pháp truyền thống, cắt trĩ bằng tia laser, bằng
cách thức Longo,… thì vấn đề cắt trĩ giá bao nhiêu sẽ không đáng ngại.
- Đây là các phương pháp cũ, tuy với thể chữa khỏi bệnh trĩ nhưng lại còn tồn tại tương đối nhiều nhược điểm như: người bệnh sẽ
còn chịu nhiều đớn đau trong giai đoạn cắt trĩ, có thể sẽ bị chảy nhiều máu, sau điều trị bệnh với thể bị tái phát bất cứ khi nào,…
- Thậm chí, ví như như thường được thực hành bởi hàng ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm thì sẽ rất dễ xảy ra những biến
chứng nhiễm trùng nguy hiểm. Lúc này, chi phí mổ trĩ bỏ ra sẽ càng nhiều hơn.
+ Phương pháp cắt trĩ hiện đại: PPH và HCPT
- Khi vận dụng cắt trĩ bằng các cách hiện đại, tân tiến như PPH và HCPT thì tầm giá cắt trĩ tuy có cao hơn tí chút nhưng đổi lại
bệnh nhân sẽ thừa hưởng nhiều ưu điểm nhấn.
- Vì đây là hai cách thức hiện đại hàng đầu trên toàn cầu nên kết quả điều trị bệnh trĩ hầu như là tối ưu. Kết quả này đã được
nhiều đất nước trên toàn cầu kiểm nghiệm và chứng thực.
- Với khoa học hiện đại nhất nên người bệnh sẽ rất ít bị đớn đau hay chảy máu trong giai đoạn tiểu phẫu. Đồng thời, vết thương
rất nhỏ nên rất mau lành và giảm thiểu được những biến chứng viêm nhiễm đáng nuối tiếc.
- Bằng khoa học xâm lấn tối thiểu tiên tiến, hai cách PPH, HCPT không chỉ đảm bảo an toàn, không tác động đến những vùng phụ
cận mà còn đảm bảo vẻ đẹp thẩm mỹ cho vùng hậu môn.
- Đặc thù, bệnh rất khó bị tái phát trở lại, không cần nằm viện mà có thể về ngay trong ngày nên bệnh nhân có thể hoàn toàn an
tâm quay trở lại cuộc sống hàng này bình thường,…
Chính cho nên, những chuyên gia đều khuyến cáo bệnh nhân nên chọn cắt trĩ bằng phương pháp hiện đại PPH, HCPT để đảm
bảo hiệu quả cao trong điều trị, không đau đớn, khó tái phát mà lại với thể nhanh chóng hòa nhập lại có cuộc sống sinh hoạt
thường nhật.

5. Cơ sở phẫu thuật cắt trĩ
Những cơ sở cắt trĩ nhỏ lẻ không có thương hiệu, không được cấp giấy phép hoạt động của các cơ quan chức năng thường có chi
phí rẻ hơn nhưng lại không đảm bảo được yếu tố an toàn, chất lượng. Nhiều trường hợp vì ham rẻ nên đã cắt trĩ tại những cơ sở
này và hậu quả là khiến bệnh ngày càng nặng hơn và phải gánh chịu nhiều biến chứng nặng nề.
Ngược lại những cơ sở y tế có uy tín và thương hiệu thì chi phí sẽ cao hơn một chút nhưng bù lại sẽ đảm bảo được an toàn, hiệu
quả nhanh và giảm tỷ lệ tái phát bệnh.

3. Tiền chữa trị
Chi phí cắt trĩ tại phòng khám Thành Đô Bắc Ninh sẽ tùy vào mức độ, số lượng búi trĩ, vị trí kích thước búi trĩ mà phí thủ thuật có
thể dao động từ vài triệu cho đến hơn 10 triệu. Ngoài ra, kinh phí cắt trĩ bao nhiêu tiền cũng sẽ phụ thuộc vào phương pháp làm
thủ thuật, thời gian phục hồi, dịch vụ y tế đi kèm...
Dưới đây là chi phí tham khảo của một số phương pháp cắt trĩ:
Cắt trĩ bằng phương pháp HCPT: Dao động trên dưới từ 7.000.000 đến 10.000.000 đồng
Cắt trĩ bằng phương pháp PPH: Dao động trên dưới từ 6.000.000 đến 10.000.000 đồng
Cắt trĩ bằng phương pháp Longo: Chi phí dao động trên dưới từ 5.000.000 đến 7.000.000 đồng
Cắt trĩ theo phương pháp Milligan Morgan: Chi phí dao động trên dưới khoảng 2.500.000 đồng
Phẫu thuật cắt trĩ bỏ vòng: Dao động trên dưới 3.500.000 đến 4.000.000 đồng

Cắt trĩ bằng phương pháp truyền thống: Trong khoảng 3.000.000 đồng

5. Thể trạng sức khỏe của bệnh nhân
Bên cạnh đó, việc mổ trĩ bao nhiêu tiền còn phụ thuộc vào thể trạng sức khỏe của bệnh nhân. Ví như bệnh nhân với một sức khỏe
phải chăng, khả năng phục hồi nhanh, không mắc phải những bệnh viêm nhiễm, rối loạn đông máu,… thì tất nhiên giá mổ trĩ sẽ
được tiết kiệm hơn.

6. Một số khoản phí phát sinh
Tiền đi lại, tiền viện phí, tiền mua sổ khám bệnh,....cũng cần được tính vào chi phí chữa trĩ. Tuy nhiên tại phòng khám Thành Đô
thì không mất tiền viện phí nếu như người bệnh thưc hiện điều trị bằng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu HCPT tiên tiến. Còn về chi phí
đi lại, phòng khám sẽ hỗ trợ một phần phí cho những người không ở Bắc Ninh.
LƯU Ý:
- Các mục chi phí sẽ được công khai đến bệnh nhân trong quá trình tư vấn, thăm khám.
- Người bệnh có thể đến trực tiếp Phòng khám để được tư vấn miễn phí hoặc để được giải đáp ngay.
- Bệnh nhân đồng ý với mức chi phí sẽ được lên lịch điều trị theo đúng nguyện vọng.
- Mức giá chỉ trên tính chất tham khảo. Để biết chính xác mức chi phí điều trị bao nhiêu, người bệnh nên đến gặp trực tiếp bác sĩ
để thăm khám và được tư vấn mức phí cụ thể nhất.

ĐỊA CHỈ KHÁM CHỮA TRĨ UY TÍN TẠI BẮC NINH
Phòng khám đa khoa Thành Đô tại 248 Trần Hưng Đạo - Tiền An - Bắc Ninh hiện là một trong những cơ sở khám và hỗ trợ điều trị
bệnh trĩ chất lượng – uy tín – hiệu quả tại Bắc Ninh được nhiều bệnh nhân tin tưởng và tìm đến.
Phòng khám chúng tôi có thể mang đến cho bệnh nhân môi trường khám chữa bệnh như ý với những ưu điểm sau:
- Khang trang, máy móc hiện đại: Phòng khám được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, thiết bị y tế hiện đại hỗ trợ tối đa cho
các bác sĩ trong quá trình thăm khám, xét nghiệm và điều trị bệnh trĩ cũng như các bệnh lý khác
- Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Quy tụ đội ngũ bác sĩ, chuyên gia giỏi và dày dặn kinh nghiệm trong việc điều trị bệnh
trĩ.
- Phương pháp điều trị tiên tiến: Phòng khám hiện đang ứng dụng các phương pháp tiên tiến và xâm lấn tối thiểu trong việc
điều trị bệnh trĩ như: dùng thuốc, kỹ thuật PPH và HCPT… giúp mang lại hiệu quả tích cực và nhanh chóng.
- Dịch vụ tư vấn 24/24: Phòng khám thiết lập dịch vụ [tư vấn trực tuyến] miễn phí 24/24 giúp giải đáp hầu hết mọi thắc mắc
cũng như chia sẻ thêm nhiều thông tin bổ ích đến người bệnh.
- Dịch vụ tối ưu: Quy trình khám chữa bệnh nhanh gọn và riêng tư, giúp bệnh nhân không phải e ngại khi thăm khám. Đồng thời
thông tin cá nhân và bệnh án cũng được bảo mật nghiêm ngặt
Trên đây là bài viết về chi phí phẫu thuật cắt búi trĩ hết bao nhiêu tiền 2021? Nếu bạn còn những câu hỏi khác về bệnh trĩ hay
các vấn đề liên quan hãy liên hệ qua khung chat bên dưới đây để được tư vấn bệnh trĩ miễn phí
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