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Toate drepturile asupra conţinutului acestei prezentări aparţin 

autoarei. Nici o parte nu poate fi reprodusă, distribuită, stocată sau 

modificată sub nici o formă sau mijloc de tip electronic, mecanic, 

fotocopiere sau sub nici un pretext fără acordul în scris al autoarei. 

Informaţiile prezentate aici au scop educativ şi nu trebuie folosite 

pentru a preveni, diagnostica, trata sau vindeca vreo boală. Ele nu 

substituie sfatul medicului şi nu înlocuiesc tratamentele şi 

medicamentele prescrise de personalul medical autorizat. Autoarea 

nu este responsabilă pentru eventualele reacţii sau efecte adverse 

rezultate în mod direct sau indirect din folosirea informaţiilor din 

această prezentare.  



Unul dintre lucrurile despre care nu se discuta prea mult este scaunul. 

Nu ne place să vorbim despre ceea ce se petrece în locul în care și regele 

merge singur dar este important să privim în jos după ce folosim toaleta. 

Și asta zilnic. Pentru că orice fel de schimbare în scaun ne arată ceea ce se 

întâmplă în organismul nostru. 

 

Scaunul este modul natural al organismului de a elimina deșeurile și toxinele 

de care nu are nevoie odată ce a absorbit toți nutrienții necesari din 

alimente. Acest proces implică foarte multe aspecte și organe, iar scaunul 

este un indiciu extrem de important în analizarea stării noastre de sănătate. 

 

Scala Bristol de apreciere a scaunului a fost propusă pentru prima dată în 

Anglia în 1997 de către  Bristol Royal Infirmary și este un instrument extrem 

de util și de ușor de folosit de oricare dintre noi. 

Tot ce ne rămâne de făcut este să ne uităm la consistenţa scaunului, înainte 

de a trage apa.   



              Scala Bristol de apreciere a scaunului 

                      Tipologia 1-Aspect de bobițe, tari, care se               

elimină mai greu 

                        Tipologia 2-Scaun în formă alungită, plin de 

cocoloașe 

                        Tipologia 3-Scaun în formă alungită, cu 

crăpături la suprafață 

                       Tipologia 4-Scaun sub formă de fâșii subțiri, 

nedete și moi 

                         Tipologia 5-Bucăți moi cu margini netede sau 

pete 

                         Tipologia 6-Bucăți moi cu margini netede sau 

pete 

                         Tipologia 7-Scaun apos, fără elemente solide 

(lichid) 



Conform acestei scale, exista 7 tipuri (forme) ale scaunului 

care ne ajută să apreciem tranzitul intestinal: 

 

 Tipurile 1 și 2 indică constipație 

 

 Tipurile 3 și 4 sunt scaune normale 

 

 Tipurile 5 și 6 indică diaree  

 

 Tipul 7 poate sugera o infecție cu bacterii 

Scala Bristol de apreciere a scaunului 



În cazul tipologiilor 1 și 2 care indică o stare de constipație cronică 

puteți mări consumul de apă și de fibre. 

 

Un copil ar trebui să consume cam 0.5g/kg corp fibră pe zi, iar un adult 

între 25 g/zi (femeile) și 38 g/zi (bărbații), conform recomandărilor FDA 

și ale Academiei Americane de Pediatrie.  

 
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/InteractiveNutritionFactsLabel/factsheets/

Dietary_Fiber.pdf 

http://pediatrics.aappublications.org/content/96/5/985  

 

Consumul de fluide ar trebui să fie de 2,7 litri/zi pentru femei și de 3,7 

litri/zi pentru bărbați conform National Academies of Sciences, 

Engineering and Medicine din SUA.  

Deci recomandările de 8 pahare de apă pe zi sunt destul de rezonabile 

și de reale. 

 
http://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=10925  

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/InteractiveNutritionFactsLabel/factsheets/Dietary_Fiber.pdf
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/InteractiveNutritionFactsLabel/factsheets/Dietary_Fiber.pdf
http://pediatrics.aappublications.org/content/96/5/985
http://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=10925


Fibrele sunt de două feluri-solubile sau insolubile-considerați 

consumul de alimente bogate în fibre cum ar fi cruciferele-brocoli și 

conopida, toate frunzele verzi, legumele și leguminoasele permise 

în dietă după înmuierea lor în apă timp de minim 12 ore.  

 

Luați în considerare faptul că fiecare persoană este diferită și că 

fiecare persoană reacționează diferit la diverse alimente, așa că 

observați cu atenție organismul și urmăriți forma scaunului în urma 

modificărilor aduse în alimentație. Astfel veți știi ce funcționează cu 

adevărat pentru fiecare în parte. 

 

Consumul mare de fibre necesită și un consum mare de apă, deci 

nu uitați să vă hidratați corespunzător. 

 
 



Totodată, luați în considerare consumul de magneziu și vitamina C, 

care ajută la mișcarea tranzitului intestinal.   

Verificați dozele recomandate în funcție de vârstă și kilograme și 

ajustați-le la nevoile individuale.  

Dacă experimentați un scaun prea moale, micșorați dozele până 

când o găsiți pe cea potrivită. 

 

Nu uitați să detoxifiaţi ficatul în mod constant-puteți folosi diverse 

suplimente și plante pentru acest lucru, cum ar fi tinctura sau ceaiul 

de armurariu. 

 

Puteți folosi diverse ceaiuri și gemoterapice, remedii homeopate 

sau tincturi care să vă vină în ajutor. 

  

Exercițiile fizice, mișcarea și exercițiile de respirație ajută mult 

procesul de digestie și reduc constipația cronică. 
 



Folosiți probiotice. S-a dovedit de nenumărate ori că 

probioticele sunt de mare ajutor în repararea florei 

intestinale.  

 

Ideal ar fi să faceți un test din scaun pentru a vedea care 

probiotice sunt cele mai potrivite. 

 

Mai jos aveți câteva studii importante legate de folosirea 

probioticelor în cazuri de constipație cronică. 

 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4951383/ 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5408016/ 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28467916  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4951383/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4951383/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4951383/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5408016/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5408016/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28467916


Tipologiile 3-5 sunt considerate a fi ideale (în special 4), normale. 

 

Tipologiile 6-7 sunt considerat anormale și indică diaree. 

 

Pentru cei care suferiți de diaree cronică, implementați dieta de 

început. Nu consumați nici un aliment care vă aduce disconfort, 

gătiți toate fructele și legumele până la oprirea diareei. Consumați 

supă de pui cu zarzavat și asigurați-vă hidratarea și mineralizarea. 

 

Puteți folosi diverse ceaiuri și gemoterapice, remedii homeopate 

sau tincturi care să vă vină în ajutor. Plante ca sunătoarea, afinul 

etc. 

 

Cărbunele medicinal s-a dovedit a veni în ajutorul eliminării 

simptomelor de disconfort și de balonare. 

 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12539884  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12539884
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12539884


Folosiți probiotice-puteți afla care sunt benefice în urma unei 

testări complete a scaunului și a microbiomului intestinal. 
 

Unele probiotice, în special Lactobacilii sau Bifidobacter longum  
s-au dovedit a fi de mare ajutor în cazul diareei cronice. 
 

Mai jos aveți câteva dintre studiile științifice legate de acest 

subiect. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26929659  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27265510  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3002586/  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21992955  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26929659
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26929659
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27265510
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3002586/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21992955


Culoarea scaunului 

 
Scaunul poate de asemenea fi analizat și din punctul de vedere al culorii sale.  

Cele care se încadrează în normalitate variază de la maro-gălbui și până la 

maro închis. 

Culoarea maro indică un scaun normal și un microbiom sănătos. 

Culoarea neagră poate fi un simptom al sângerării în esofag, stomac sau 

duoden. Dar ea poate apărea în timpul tratamentelor cu produse ce aduc un 

aport de fier sau în cazul unui consum mai mare de anumite alimente care au o 

culoare predominant închisă, ca de exemplu vișinele, fructele de pădure, sfecla 

roșie. 

Culoarea roșiatică sau ușor violet poate fi cauzată de apariția sângelui în 

scaun, ceea ce indică o sângerarea în zona intestinului gros sau al celui 

subțire. În anumite situații și consumul mai ridicat de sfeclă roșie poate produce 

această culoare. 

Culoarea gălbuie apare în general în cazul diareei, în urma unui tratament cu 

antibiotice sau în cazul unei infecții cu Candida. 

 
 



Ideal este ca în momentul în care observăm schimbări în scaun să luăm 

legătura cu medicul nostru și să verificăm dacă totul este în regulă. 

 

Cum ar trebui să arate un scaun normal? 

 

Un scaun normal ar trebui să arate ca un întreg conectat într-o formă lungă 

de S, să fie ușor de eliminat, fără durere sau senzație de disconfort, să nu 

dureze mult timp și să aibă o culoare de la un maro deschis la un maro 

închis. 

 

Chiar dacă pare neplăcut, este perfect normal ca un scaun să aibă miros, 

deoarece el conține diverse toxine și bacterii implicate în procesul de 

digestie. Totuși, dacă observați că mirosul se schimbă considerabil și devine 

din ce în ce mai puternic sau mai neplăcut, este bine să consultați un medic 

și să faceți o analiză de scaun pentru a vedea despre ce este vorba. 

 

 



La fel este indicat să procedați și în cazul în care observați timp de mai 

multe zile la rând că se schimbă culoarea sau consistenţa. 

 

Ideal este să avem câte un scaun după fiecare masă, chiar și trei scaune pe 

zi, dacă acestea sunt perfect formate și nu prezintă nici o caracteristică 

neplăcută. 

 

Dat fiind că toți suntem diferiți, un scaun pe zi sau chiar un scaun la două 

zile este considerat sănătos, atâta timp cât vă știți că așa funcționați de 

obicei și nu aveți semne de disconfort. 

 

Cel mai important lucru însă este să ne ascultăm organismul și să urmărim 

scaunul înainte să tragem apa pentru a ne asigura că lucrurile sunt destul 

de consecvente de la zi la zi. 

 
Să folosiți acest ghid în sănătate deplină și sper să găsiți indiciile utile!  

 

 


