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10 Địa chỉ khám và cắt trĩ ở Bắc Ninh tốt nhất hiện
nay
August 20, 2021

Việc lựa chọn địa chỉ chữa bệnh trĩ ở Bắc Ninh uy tín giữa hàng nghìn phòng khám nổi lên như hiện nay là rất khó. Chính vì vậy,
bài viết dưới đây chúng tôi gửi đến bạn đọc những thông tin về địa chỉ khám trĩ ở Bắc Ninh uy tín thu thập được qua sự phản
hồi tích cực của bệnh nhân từng khám chữa.

BỆNH TRĨ LÀ GÌ?
Bệnh trĩ xảy ra do sự căng giãn quá mức các tĩnh mạch từ vùng hậu môn – trực tràng. Đây là căn bệnh khó nói, khiến người mắc
phải thường có cảm giác đau đớn, do bị viêm, sưng tấy hoặc xuất huyết do tình trạng táo bón kéo dài, ngồi hoặc đứng quá nhiều.

Bệnh trĩ thường chia thành 3 loại chính:
• Bệnh trĩ nội: Đây là hiện tượng các búi trĩ hình thành bên trong ống hậu môn, khi bệnh phát triển ở cấp độ nào đó búi trĩ sẽ sa
ra ngoài.
• Bệnh trĩ ngoại: Các búi trĩ hình thành bên ngoài hậu môn, phía trên đường lược. Vậy nên người bệnh có thể dễ dàng cảm nhận
bằng tay hoặc mắt thường.
• Bệnh trĩ hỗn hợp: Là sự kết hợp giữa bệnh trĩ nội và bệnh trĩ ngoại, khi các búi trĩ xuất hiện cả trong và ngoài hậu môn.
Bệnh trĩ là căn bệnh hậu môn trực tràng rất dễ mắc phải. Bệnh nếu không được chữa trị sớm rất có thể dẫn đến một số biến
chứng nguy hiểm cho người bệnh. Cụ thể như:

• Bệnh trĩ gây khó chịu, bất tiện cho sinh hoạt của người bệnh.
• Bệnh trĩ lâu ngày không điều trị sẽ dẫn đến làm tắt nghẹt búi trĩ, gây áp xe hậu môn, biến chứng làm rách, nứt kẽ hậu môn và
nhiễm khuẩn vùng hậu môn.
• Bệnh trĩ có thể gây thiếu máu nghiêm trọng cho người bệnh. Đồng thời, bệnh trĩ còn có thể gây ảnh xấu cho việc quan hệ vợ
chồng.
Ngoài ra, bệnh trĩ còn có thể gây giảm trí nhớ, đau nhức vùng lưng hay gây ra tình trạng loạn thần kinh, dễ ngất xỉu.
Vì vị trí xuất hiện búi trĩ ở vùng hậu môn nên nhiều người bệnh không đi khám để bệnh tiến triển sang giai đoạn nặng gây khó
khăn cho việc điều trị.

KHI NÀO CẦN ĐI KHÁM BỆNH TRĨ?
Bệnh trĩ nếu như được phát hiện sớm sẽ dễ dàng hơn trong quá trình điều trị. Vì khi ở giai đoạn đầu việc điều trị đơn giản và dễ
dàng, bên cạnh đó việc phát hiện sớm còn hạn chế xảy ra biến chứng cho người mắc bệnh. Vậy nên, nếu bạn phát hiện bản thân
có những triệu chứng sau thì hãy đi khám chữa bệnh càng sớm càng tốt:
• Có dấu hiệu của triệu chứng đại tiện ra máu. Ban đầu máu chỉ dính trên giấy vệ sinh hoặc theo phân đi ra bên ngoài. Nếu tình
trạng này kéo dài sẽ thấy máu chảy thành giọt hoặc tia.
• Ở hậu môn ra nhiều dịch nhầy khiến cho người bệnh luôn có cảm giác ẩm ướt khó chịu. Từ đó đã tạo điều kiện cho vi khuẩn
phát triển và gây ra các bệnh viêm nhiễm.
• Khi mắc bệnh trĩ bạn sẽ luôn có cảm giác khó chịu lúc đi đại tiện, đau rát vùng hậu môn do có sự va chạm của các búi trĩ.
• Giai đoạn đoạn đầu, búi trĩ sa xuống hậu môn nhưng tự co lên được, nặng hơn là phải dùng tay đẩy lên do búi trĩ không tự co lại
được.
Bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo người bệnh nên sớm đi khám chữa bệnh trĩ tại những địa chỉ uy tín để được chẩn đoán loại bệnh
trĩ mà bạn đang gặp phải là trĩ nội, trĩ ngoại hay trĩ hỗn hợp, mức độ bệnh như thế nào. Từ kết quả chẩn đoán các bác sĩ sẽ chỉ
định cho bạn những cách điều trị bệnh trĩ hiệu quả nhất.

TIÊU CHÍ CHỌN ĐỊA CHỈ CHỮA BỆNH TRĨ TỐT HIỆN NAY
Đối với việc tìm kiếm địa chỉ khám bệnh trĩ ở Bắc Ninh chất lượng, an toàn các chuyên gia cho biết: Bạn hãy dựa vào các tiêu chí
dưới đây để an tâm khi lựa địa chỉ y tế tốt nhất.
• Đội ngũ y bác sĩ có trình độ cao, giàu kinh nghiệm và có thể đưa ra kết quả chẩn đoán chính xác cũng như phương pháp chữa
bệnh thích hợp, hiệu quả
• Phương pháp chữa bệnh phải ưu việt, tiên tiến và phù hợp với từng loại bệnh trĩ. Áp dụng những thành tự khoa học, công nghệ
điều trị tiên tiến để bạn nhanh chóng thoát khỏi bệnh.
• Cơ sở hạ tầng khang trang, sạch sẽ với đầy đủ tiện nghi. Các phòng chức năng, phòng thủ thuật chú trọng đầu tư các trang
thiết bị y tế hiện đại.
• Môi trường khám chữa bệnh thoải mái, thân thiện giúp bệnh nhân dễ dàng chia sẻ những điều thầm kín, khó nói về tình hình
bệnh của mình
• Chất lượng dịch vụ phải tốt ngay từ khâu tiếp đón, tư vấn, thăm khám đến chữa trị, chăm sóc bệnh nhân.
• Đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế phải tận tình, tận tâm, coi bệnh nhân như người nhà.
• Thông tin cá nhân, hồ sơ bệnh án luôn được bảo mật tuyệt đối
• Chi phí thăm khám niêm yết, công khai và phải hợp lý.
Đây là những tiêu chí mà một phòng khám trĩ uy tín cần đáp ứng được. Vì vậy, nếu bạn đang phân vân hay lo lắng khi lựa chọn cơ
sở y tế thực hiện khám trĩ ở Bắc Ninh, bạn hãy tìm hiểu và cân nhắc thật kỹ lưỡng xem phòng khám đó đã đáp ứng đầy đủ các tiêu
chí trên không.

ĐỊA CHỈ CHỮA BỆNH TRĨ TẠI BẮC NINH UY TÍN
Nếu như bạn vẫn còn đang thắc mắc không biết địa chỉ khám trĩ ở đâu tốt nhất Bắc Nin h hay bệnh viện trĩ Bắc Ninh ở đâu?
Bạn có thể cân nhắc những cơ sở y tế dưới đây:

Phòng khám Phòng khám Thành Đô Bắc Ninh

Một trong những phòng khám trĩ tại Bắc Ninh có chất lượng tốt được đông đảo người bệnh đã trực tiếp trải nghiệm dịch vụ
khám chữa đánh giá cao, đó là phòng khám Phòng khám Thành Đô Bắc Ninh. Tại số 248 Trần Hưng Đạo - Tiền An - Bắc Ninh,
phòng khám hoạt động công khai dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng và sự quản lý của Bộ Y tế nên đảm bảo tính uy tín.

Phòng khám Phòng khám Thành Đô Bắc Ninh hội tụ đầy đủ tiêu chí một địa chỉ y tế chữa bệnh trĩ uy tín.
Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giỏi
Phòng khám là địa chỉ có nhiều chuyên gia, bác sĩ đầu ngành trong lĩnh vực điều trị bệnh trĩ. Với phương châm chính của phòng
khám đó là “sức khỏe của bạn là trách nhiệm của chúng tôi”, các bác sĩ cam kết mang tới cho người bệnh kết quả chữa trị hiệu
quả và nhanh chóng, chính xác. Đây chính là một trong những yếu tố trả lời cho thắc mắc khám trĩ ở đâu tốt nhất Bắc Ninh?
Cơ sở vật chất khang trang, hiện đại
Phòng khám luôn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất khang trang, môi trường thoáng mát, tiện lợi, hiện đại như có chỗ để xe rộng
rãi, wifi, tivi,… Vì vậy, chúng tôi có thể tự tin khẳng định chữa bệnh trĩ ở đâu tốt nhất Bắc Ninh là chữa tại phòng khám Phòng
khám Thành Đô.
Hơn nữa, phòng khám đi đầu trong việc áp dụng những trang thiết bị y tế hiện đại nhằm giúp quá trình kiểm tra chính xác và
điều trị bệnh hiệu quả cao. Những máy móc, trang thiết bị y tế được nhập khẩu từ những nước quốc gia có nền y học tiên tiến.
Do đó đây chính là một ưu thế vượt trội để bạn có thể an tâm khi lựa chọn phòng khám.
Chất lượng dịch vụ hàng đầu
Hiện nay phòng khám được nhiều bệnh nhân đã thăm khám đánh giá rất cao về chất lượng dịch vụ y tế. Khi bệnh nhân tới phòng
khám sẽ được đội ngũ y tá của phòng khám tiếp đón nồng hậu, phục vụ tận tình, sẵn sàng giải đáp những thắc mắc của bệnh
nhân.
Ngoài ra, để tạo sự thuận tiện cho bệnh nhân, phòng khám đã thành lập mạng lưới tư vấn trực tuyến luôn sẵn sàng hỗ trợ bệnh
nhân 24/24. Người bệnh có thể hẹn lịch khám trước để rút gọn thời gian chờ đợi và làm thủ tục khi đến thăm khám, điều trị bệnh
trĩ. Đội ngũ tư vấn làm việc 24/7 và giải đáp người bệnh trong thời gian nhanh chóng, hoàn toàn miễn phí.
Chi phí khám bệnh trĩ hợp lý
Chi phí điều trị tại phòng khám luôn công khai, minh bạch, phù hợp với tiêu chuẩn của cơ quan chức năng. Không có tình trạng
hối lộ giá, chém giá các kiểu lên. Chính vì thế người bệnh có thể hoàn toàn yên tâm để đi khám và chữa bệnh tại phòng khám
Phòng khám Thành Đô Bắc Ninh.
Và một điều nữa để bạn không còn phải băn khoăn khám bệnh trĩ ở đâu tại Bắc Ninh mà lựa chọn đến phòng khám Phòng khám
Thành Đô đó là phòng khám luôn hoạt động dưới sự giám sát trực tiếp của Bộ y tế và luôn đảm bảo thực hiện đúng quy
Phương pháp chữa bệnh hiệu quả
Phòng khám luôn đi đầu trong việc áp dụng các phương pháp tiên tiến trong điều trị bệnh trĩ có thể kể tới như:

• Kỹ thuật xâm lấn tối thiểu HCPT: Đây là phương pháp hiện đại được nhiều phòng khám áp dụng, hoạt động dựa trên nguyên
tắc sóng điện từ cao tần để làm đông các mạch máu đến các búi trĩ sau đó dùng dao điện loại bỏ hoàn toàn búi trĩ, ưu điểm lớn
nhất là thời gian thực hiện ngắn, ít gây tổn thương, không đau, không chảy máu, hiệu quả điều trị cao.

• Phương pháp hiện đại PPH: Đây cũng là phương pháp xâm lấn tối thiểu sử dụng sóng điện từ cao tần để thắt mạch máu lưu
thông đến búi trĩ, từ đó thu nhỏ diện tích búi trĩ và treo đệm hậu môn vào trong ống hậu môn. Phương pháp này thực hiện nhanh
chóng, dễ thực hiện, không đau, thời gian điều trị ngắn.
Phòng khám Thành Đô cam kết mang đến cho bạn kết quả chẩn đoán bệnh chính xác nhất, từ đó đưa ra phác đồ điều trị hiệu
quả, tránh tái phát tối ưu.

Cách phòng tránh sau khi khám trĩ
Sau khi điều trị bệnh trĩ, bạn cần lưu ý những điều sau để đảm bảo hiệu quả điều trị được tối ưu:
• Tránh ngồi quá lâu, trung bình cứ ngồi khoảng 50 phút, bạn nên đứng dậy vận động 5-10 phút.
• Đi cầu vào một thời gian cố định có thể ngừa táo bón. Không nên dùng lực rặn mạnh khi đi vệ sinh, có thể làm vùng hậu môn bị
tổn thương.
• Vệ sinh vùng hậu môn sạch sẽ, sử dụng các loại khăn giấy mềm để lau, tránh cọ xát gây xước vùng quanh hậu môn.
• Tập thể dục thường xuyên, trung bình mỗi ngày bạn có thể đi bộ ít nhất 30 phút hoặc tham gia vào các hoạt động khác như cầu
lông, bóng đá, bóng chuyền, bơi lội,… Mục đích của vận động là giúp cho dòng máu lưu thông tốt, tránh áp lực dồn nén vùng hậu
môn.
• Chế độ ăn uống cần bổ sung nhiều chất xơ. Các loại thực phẩm giàu chất xơ như đậu đen, bí đỏ, súp lơ, các loại củ cải, rau cải,
khoai tây, cà rốt, cam, chuối, dâu tây, bơ, táo,…
• Tránh xa các loại đồ uống chứa chất kích thích như rượu bia, đồ uống có ga, hạn chế các loại đồ ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ.
Trên đây là thông tin về địa chỉ chữa bệnh trĩ ở đâu Bắc Ninh uy tín. Nếu bạn còn thắc mắc cần giải đáp nên hỏi ý kiến bác sĩ
chuyên môn tại Hotline: 0865.776.663 đặt câu hỏi tại Tư vấn sức khỏe 24h của chúng tôi, bác sĩ sẽ giải đáp cụ thể và miễn phí cho
bạn.

Hotline: 0865.776.663
Địa chỉ: Số 248 Trần Hưng Đạo - Tiền an - Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Giờ làm việc: Từ 8h - 20h tất cả các ngày trong tuần (cả ngày lễ, tết)
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