
Rò "cửa sau" là gì

Một. Rò ở hậu môn là gì?
Rò hậu môn là một kiểu nhiễm khuẩn mãn tính ở hậu môn trực tràng. Lỗ rò giống như như 1 đường
hầm. Nó phát triển khi những tuyến bã trong "cửa sau" gặp phải viêm nhiễm do thời kỳ viêm nhiễm
tạo ra. Một khoảng thời gian dưới, đường rò này bỏ hủy và nối thông với lớp da bên Ngoài hậu môn.

Cùng với ra, rò hậu môn hình thành vì những cụm áp – xe quanh "cửa sau" trực tràng đừng nên trị
vỡ ra hình thành đường rò. Như thế có nguy cơ nói, áp – xe là liệu trình giai đoạn đầu, rò "cửa sau"
là thời kỳ mạn tính. Hai giai đoạn này được gọi là 1 giai đoạn căn bệnh lý.

căn bệnh luôn xảy ra ở tuổi từ 30 đến 50 có tỷ lệ cao nhiễm phải bệnh này. Tùy theo mỗi đặc thù mà
được phân biệt như sau:

– Rò hậu môn hoàn toàn: lỗ rò có hai đầu thông từ trong lòng hậu môn ra Bên cạnh bề mặt da tọa lạc
gần hậu môn.

– Rò "cửa sau" đơn giản: đường rò phát triển theo một đường trực tiếp, thường không có nhiều ngóc
ngách.

– Rò "cửa sau" phức tạp: tình huống này có lỗ rò ngoằn ngoèo, tạo thành nhiều lần nhánh thông ra
Bên cạnh bề mặt da.

– Rò trong cơ thắt là biến chứng của áp – xe sau da cạnh hậu môn. Đây là một lỗ rò nông phát triển
ngay sau da Bên cạnh hậu môn.

– Rò hậu môn qua cơ thắt: lỗ rò tọa lạc cắt ngang cơ co thắt "cửa sau" cùng với là hậu quả của ổ áp
– xe khu vực hố ngồi trực tràng.
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Khi nào bạn cần bắt gặp bác sĩ?
Bạn cần phải gọi điện với bác sĩ Nếu mà có bất kỳ biểu hiện nào dưới đây:

● Áp xe "cửa sau" quay trở lại
● Đau cũng như sưng quanh "cửa sau"
● Đau lúc đi tiêu
● Xuất huyết
● Thoát dịch hôi thường máu (mủ) từ chỗ mở cận kề "cửa sau". Cơn đau có nguy cơ suy giảm

dưới lúc thoát lưu rò
● Kích ứng da lân cận "cửa sau" bởi thoát lưu luôn
● Sốt, ớn lạnh cũng như cảm giác mỏi mệt toàn thân. (Tuy nhiên, đây có thể là triệu chứng của

các căn bệnh khác).

Nếu mà bạn có bất kỳ dấu hiệu hay dấu hiệu nêu Vừa rồi hay có bất kỳ thắc mắc nào, mong vui lòng
tham khảo ý kiến chuyên gia. Cơ địa từng người bệnh là khác nhau, vậy hãy hỏi ý kiến chuyên gia để
lựa chọn được phương án khoa học nhất.

● http://suckhoeonline.eklablog.fr/phi-tri-ro-cua-sau-a212015579
● http://suckhoeonline.eklablog.net/chi-phi-chua-ro-cua-sau-a212015589
● http://thanhduc.eklablog.com/gia-tien-chua-ro-cua-sau-a212015595
● http://kienthucbenh.ek.la/phi-chua-tri-ro-cua-sau-a212015605
● http://24hkhoe.lo.gs/chi-phi-chua-ro-hau-mon-a212015611
● http://suckhoe24g.id.st/chi-phi-chua-ro-hau-mon-a212015615
● http://suckhoeonline.revolublog.com/gia-tien-chua-tri-ro-cua-sau-a212015625
● http://tinsuckhoe.kazeo.com/phi-chua-tri-ro-hau-mon-a212015629
● http://kienthucbenh.blogg.org/phi-chua-tri-ro-hau-mon-a212015635
● https://kimchihoang.blog.fc2.com/blog-entry-2.html
● https://hungthinhclinic.site123.me/blog/ph%C3%AD-tr%E1%BB%8B-r%C3%B2-c%E1%BB%

ADa-sau
● https://htclinic.wordpress.com/2022/02/15/chi-phi-chua-tri-ro-hau-mon/
● http://bacsionline.blog.jp/archives/phi-dieu-tri-ro-hau-mon.html
● http://hoabaybay.0fees.us/gia-tien-dieu-tri-ro-hau-mon/
● http://phuongnam.website2.me/tin-tuc/phi-chua-ro-hau-mon
● https://blogyte.seesaa.net/article/gia-tien-chua-ro-hau-mon.html
● https://trnhnamanh.doodlekit.com/blog/entry/19919212/chi-ph-cha-tr-r-ca-sau
● http://duyrua.atspace.co.uk/phi-chua-ro-hau-mon/
● http://doctortuan.epizy.com/gia-tien-dieu-tri-ro-hau-mon/
● https://doctortuan.pixnet.net/blog/post/57963799-chi-ph%C3%AD-ch%E1%BB%AFa-r%C3%

B2-h%E1%BA%ADu-m%C3%B4n
● http://suckhoe24h.rf.gd/chi-phi-dieu-tri-ro-cua-sau/
● http://suckhoewiki.byethost7.com/gia-tien-tri-ro-cua-sau/
● http://bacsihoasung.e-monsite.com/blog/c-m-nang/gia-ti-n-tr-ro-c-a-sau.html
● https://hihibacsi.000webhostapp.com/chi-phi-chua-tri-ro-cua-sau/
● http://hoacuagio.42web.io/chi-phi-chua-ro-hau-mon/
● http://eva.scienceontheweb.net/gia-tien-chua-ro-hau-mon/

http://suckhoeonline.eklablog.fr/phi-tri-ro-cua-sau-a212015579
http://suckhoeonline.eklablog.net/chi-phi-chua-ro-cua-sau-a212015589
http://thanhduc.eklablog.com/gia-tien-chua-ro-cua-sau-a212015595
http://kienthucbenh.ek.la/phi-chua-tri-ro-cua-sau-a212015605
http://24hkhoe.lo.gs/chi-phi-chua-ro-hau-mon-a212015611
http://suckhoe24g.id.st/chi-phi-chua-ro-hau-mon-a212015615
http://suckhoeonline.revolublog.com/gia-tien-chua-tri-ro-cua-sau-a212015625
http://tinsuckhoe.kazeo.com/phi-chua-tri-ro-hau-mon-a212015629
http://kienthucbenh.blogg.org/phi-chua-tri-ro-hau-mon-a212015635
https://kimchihoang.blog.fc2.com/blog-entry-2.html
https://hungthinhclinic.site123.me/blog/ph%C3%AD-tr%E1%BB%8B-r%C3%B2-c%E1%BB%ADa-sau
https://hungthinhclinic.site123.me/blog/ph%C3%AD-tr%E1%BB%8B-r%C3%B2-c%E1%BB%ADa-sau
https://htclinic.wordpress.com/2022/02/15/chi-phi-chua-tri-ro-hau-mon/
http://bacsionline.blog.jp/archives/phi-dieu-tri-ro-hau-mon.html
http://hoabaybay.0fees.us/gia-tien-dieu-tri-ro-hau-mon/
http://phuongnam.website2.me/tin-tuc/phi-chua-ro-hau-mon
https://blogyte.seesaa.net/article/gia-tien-chua-ro-hau-mon.html
https://trnhnamanh.doodlekit.com/blog/entry/19919212/chi-ph-cha-tr-r-ca-sau
http://duyrua.atspace.co.uk/phi-chua-ro-hau-mon/
http://doctortuan.epizy.com/gia-tien-dieu-tri-ro-hau-mon/
https://doctortuan.pixnet.net/blog/post/57963799-chi-ph%C3%AD-ch%E1%BB%AFa-r%C3%B2-h%E1%BA%ADu-m%C3%B4n
https://doctortuan.pixnet.net/blog/post/57963799-chi-ph%C3%AD-ch%E1%BB%AFa-r%C3%B2-h%E1%BA%ADu-m%C3%B4n
http://suckhoe24h.rf.gd/chi-phi-dieu-tri-ro-cua-sau/
http://suckhoewiki.byethost7.com/gia-tien-tri-ro-cua-sau/
http://bacsihoasung.e-monsite.com/blog/c-m-nang/gia-ti-n-tr-ro-c-a-sau.html
https://hihibacsi.000webhostapp.com/chi-phi-chua-tri-ro-cua-sau/
http://hoacuagio.42web.io/chi-phi-chua-ro-hau-mon/
http://eva.scienceontheweb.net/gia-tien-chua-ro-hau-mon/

