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Užití aromaterapie pro zvládání bolesti během porodu
Fiona Fanner

aromaterapeutka, reflexoložka • Fiona_armstrong@bigpond.com

V Austrálii se v rámci mateřských center, porodnic a nemocnic stále více prosazují alternativní terapie 
jako hypnoterapie, akupunktura, bylinné přípravky, aromaterapie a refleoilogie. Porodní asistentky si 
doplňují vzdělání v alternativních terapiích jako je aromaterapie a reflexologie, aby je mohly používat 
ve své praxi.
V rámci porodnické profese je velmi dobře známo, že nefarmakologické metody mají na zvládání bolesti 
u žen během porodu zásadní vliv. V Austrálii většina nemocnic zaměstnává porodní asistentky, které tyto 
terapie ovládají a používají. V tomto článku popíšu na základě mých 15letých zkušeností a pozorování, 
jak můžeme použít pro zvládání bolesti během porodu aromaterapii.

Úvod

Jsem samostatně výdělečně činná aromaterapeutka a re-
flexoložka a mám smlouvu s porodnicí, kde v rámci kliniky 
poskytuji předporodní a poporodní péči. V porodnici pracuji 
dva plné dny v týdnu již dvanáct let.
Abych vše uvedla do souvislosti, podám stručný popis průbě-
hu porodu, bolesti a čichových vjemů. Také popíšu, jak jsem 
já sama vnímala aromaterapii a jak mi pomohla se zvládáním 
bolesti během porodu. Na závěr přiložím popis užití esenciál-
ních olejů a reflexologie, kdy pomáhají k iniciaci porodu, když 
je porod zpožděný a naléhavý.

Průběh porodu

Průměrná délka porodu u prvoro-
dičky je dvanáct hodin. Samotný 

porod se rozděluje do tří fází. 
První, nejdelší fáze je od po-
čátku porodu až po otevření 
děložního hrdla. Druhé stádi-

um je samotný porod děťátka. 
Poslední fáze je vypuzení pla-

centy. Aromaterapie pro zvládání 
bolesti přijde ke slovu především 
během první fáze, kdy je bolest 

nejintenzivnější.
Mnoho žen popisuje začátek 
porodu jako pocity při mírných 
menstruačních bolestech; jako 

křečovitou bolest v podbřiš-
ku, která nabírá na intenzi-
tě. Stahy dělohy na konci 

první fáze jsou pro matku 
nejbolestivější. Právě bě-
hem této fáze potřebuje 
matka nejvíce pomoci se 
zvládáním bolesti.
Existují tři hlavní metody 

úlevy od bolesti během 
porodu a někdy se použijí 

všechny tři.
Nejdříve může žena použít 

nefarmakologické relaxační techniky 
a metody odvádějící pozornost známé 

jako psychoprofylaxe – jinými slovy prevence pomocí síly 
mysli (Lawless, 1998). Tyto techniky se běžně vyučují v před-
porodních kurzech.
Pak si žena může vybrat z velkého množství sedativ a anal-
getických léků, pokud je potřebuje. Jedno z nejběžnějších 
analgetik běžně užívaných je kysličník dusný (rajský plyn). 
Příkladem analgetika je narkotikum jako například Pethidine 
hydrochloride.
Třetí formou úlevy od bolesti je kompletní anestezie. Žena si 
může zvolit bezbolestný porod za použití lokální anestetické 
injekce, která je známá jako lumbální epidurální blok. 

Bolest: součást porodu

Bolest se popisuje jako tělesný nebo mentální stres – 
„úzkostný pocit v určité části těla“ (Concise Macquarie 
Dictionary, 1992). Bolest je vysoce subjektivní a bývá různě 
interpretována každým jedincem. Bolest se dělí na akutní 
nebo chronickou, přičemž chronická trvá déle než 3 měsíce 
(Casey a kerr, 2004).
Obecně řečeno provází porod různé stupně akutní bolesti. 
Během prvního stádia porodu přichází bolest v podobě 
stahů dělohy. Tyto stahy jsou vyvolané produkcí hormonu 
oxytocinu. Hladiny oxytocinu se během porodu zvyšují a při 
porození jsou na nejvyšší úrovni. Oxytocin také matce pomá-
há s emočním a fyzickým přepnutím na mateřství (Buckley, 
www.acegraphics.com.au).
Úpornost bolesti začíná v raných stádiích jako mírná, ale do-
cela snesitelná nepohoda. Tyto bolesti přiberou na intenzitě 
s tím, jak se zvyšuje síla a frekvence kontrakcí. Tuto část 
popisuje věština žen jako fázi akutní bolesti. Je to zážitek 
velmi silné bolesti. Kontrakce jsou pravidelné; objevují se 
v pravidelných intervalech a intenzitě a ve zvyšujících se 
intervalech.
Bolest jako pocit je nejdříve pociťována v thalamu pomocí 
nervových impulzů. Tuto informaci poté mozek zpracuje 
a thalamus pošle zprávu do primárního senzorického korte-
xu mozku, který identifikuje lokalitu a intenzitu bolesti. Tato 
zpráva se také dostane do ostatních částí mozku, jedna z nich 
je například limbický systém. Mozek jako celek interpretu-
je zprávu o bolesti a spustí náležitou odezvu. V limbickém 
systému to je interpretováno jako emočně paměťová odezva 
(Casey and Kerr, 2004). Limbický systém je část mozku, která 
je velmi úzce spojena s naším čichovým smyslem.
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Rytmická masáž vychází z antroposofie (filozofický směr za-
ložený Rudolfem Steinerem). Podle antroposofie (ale i podle 
jiných, starších nauk a medicín, například čínské) v člověku 
cirkuluje životní energie. Je-li její cirkulace volná a nic jí ne-
překáží, člověk je zdráv a cítí se dobře. Jakmile je cirkulace 
energie zablokována, dochází ke zdravotním potížím. 

Rytmická masáž podporuje volnou cirkulaci 
životní energie. Tím nás zbavuje nerovnováhy 
a pomáhá nám zvládat každodenní zátěž.

Jakkoli metoda rytmické masáže není v Čechách příliš známá, 
v západní Evropě a USA se těší již několik desítek let velké 
oblibě. Tuto metodu začaly praktikovat lékařky Ita Weg-
mann a Margarethe Hauschka na 1. antroposofické klinice 
ve Švýcarsku ve 20. letech 20. století. Aby vyvinuly tento nový 
přístup k masážní terapii, spolupracovaly po dobu dvanácti 
let. Rytmická masáž je založena na rytmicitě. 

Rytmicita způsobuje v našem těle rezonanci 
a tím blahodárně působí na náš organismus. 

Snaží se ovlivnit pohyb tekutin v těle a tím pomáhá rozprou-
dit a stimulovat regenerační proces ve tkáních, v orgánech. 
Rytmická masáž také přispívá k harmonickému rozložení 
tepla v organismu.

 Tato metoda se od ostatních druhů masáží liší tím, že tera-
peut často pracuje na jedné části těla za účelem ovlivnit jinou 
– např. potíže spojené s horkostí a tenzí v oblasti hlavy, krku 
a ramen mohou být doprovázeny pocitem chladu v oblasti 
nohou a chodidel. Tím, že přivedeme teplo do spodní části 
těla, ulehčíme tenzi v horní části těla. 

Rytmická masáž ve formě lemniskáty (osmičky) 
harmonizuje také emocionální stránku. 

Tato technika eliminuje problémy nervového nebo psy-
chického původu a přináší tak psychické i fyzické uvolnění, 
které klientovi/klientce pomáhá čelit stresům každodenního 
života. 

K rytmické masáži využíváme rostlinných 
a esenciálních olejů. 

Pro své aroma a léčebné účinky je každý z nich vhodný na 
určitý druh zdravotních komplikací. Oleje tedy, stejně jako 
druh masáže, volíme a aplikujeme na základě konkrétních 
zdravotních potíží klienta. 
Masáž se provádí v zásadě na celém těle, ale praktikuje se 
také izolovaně v jednotlivých oblastech – tj. například v ob-
lasti hlavy, hrudníku, břicha, beder nebo chodidel. Masáž se 
provádí v teplých místnostech, klient/ka je dobře zabalen/a 
v dekách, v ručnících, vždy je pouze odhalena část těla, na 
které se pracuje. Po každé masáži je klientovi/klientce pone-
chán čas na oddych, který je velmi důležitý.   

Kristýna Heřmánková je terapeutka. Stu-
dovala na pražské Akademii sociálního umění 
a léčebné pedagogiky. Zde se věnovala studiu 
uměleckých terapií, jako například artetera-
pii, muzikoterapii, dramaterapii, eurythmii 
nebo logoterapii. Ve švýcarském Lausanne 
absolvovala kurz rytmické masáže a léčebné 
aplikace vonných esencí u Claire Vittori, aro-
materapeutky a naturopatky. Spolupracovala 
s Centrem služeb Slunce všem v Unhošti. Zde 
poskytovala terapeutické masáže klientům 
denního stacionáře – mladým lidem se střed-
ním a těžkým stupněm postižení. Od března 
2011 mimo jiné poskytuje teraputické ma-
sáže klientům centra denních služeb Galerie 
Duhovka.

 

RYTMICKÁ MASÁŽ
Kristýna Heřmánková

kristyna.terapea@centrum.cz

Při slově masáž se člověku nejspíše vybaví bolestivý tlak nebo působení na svaly silou. Rytmická masáž 
je však založena na jemném, pravidelném rytmickém pohybu. Spoléhá na samoregenerační schopnost 
lidského těla. 

Rytmická masáž je vhodná pro všechny věkové 
kategorie, jejím primárním efektem je uvolnění 

od civilizačních zdravotních neduhů, chronických 
syndromů, bolestí hlavy, zad, svalových tenzí, 

menstruačních bolestí, poruch oběhového systému, 
vysokého krevního tlaku, studených končetin, 

dýchacích a zažívacích potíží, poruch imunitního 
systému, depresí, nespavosti, stresu, hyperaktivity, 

poruch pozornosti etc.



9

Mediciální pedikúra

Mediciální pedikúra, jinak též přístrojová pedikúra, je nej-
modernější komplexní způsob při ošetřování pokožky plosek 
nohou i detailní úpravy nehtů, ošetření pokožky prstů, a to 
jak na nohou i rukou klienta. K tomu je určen speciální podo-
logický přístroj.

Podologický přístroj

Podologický přístroj Podolog Nova 2 Micro je výkonné vyso-
kootáčkové zařízení.
Během ošetření se do tzv. kleštin vkládají různé typy brus-
ných fréz, které jsou vyrobeny z legované oceli, s diamanto-
vou povrchovou úpravou (využívané pro svou jemnost zvláš-
tě u klientů s diabetem), případně smirkovou vrstvou.
Ošetření je naprosto detailní a cílené. Ošetřují se zarostlé 
nehty, popraskaná a loupající se pokožka, bradavice, kuří oka 
i jizvy. Celé ošetření je bezbolestné, proto je lze využít rovněž 
i u malých dětí. Zde se nabízí zajímavý prostor pro praktickou 
aplikaci aromaterapie.
Tak, jako je při mé práci nezbytný podologický přístroj, se 
ukazuje jako velmi přínosné následné ošetření klienta s po-
mocí prostředků aromaterapie.

Dezinfekce pokožky

Asi jako nejproblematičtější se při mé praxi jevily předepsa-
né dezinfekce pokožky, které schvaluje Zdravotní a hygienic-
ký ústav. Je nařízeno používat dezinfekce na alkoholové bázi, 
obsahující např. ethylalkohol, propan-2ol, benzalkonium 
chlorid, isopropanol, neionegenní tenzidy atd.
Přesto, že je tato dezinfekce cíleně určena k ošetření pokožky, 
je dráždivá při vdechnutí, což je prakticky pokaždé při spre-
jové aplikaci doprovázeno kašlem, který tyto látky vyvolávají. 
Klienti si často stěžují, že je po použití dezinfekce pokožka 
štípe, nebo svědí a slzí oči. Celkově to vnímají a hodnotí jako 
velmi nepříjemnou proceduru.
V listopadu roku 2009 jsem se rozhodla – na základě zna-
lostí ze studia Institutu aromaterapie – alternativně použít 
éterické oleje při dezinfekce pokožky. Tomuto účelu podle 
chemického složení nejlépe vyhovuje čajovník Malaleuca 
alternifolia – Tea Tree Oil.

Malaleuca alternifolia (Tea Tree Oil)

Roku 1770 přistál kapitán James Cook (tehdy poručík brit-
ského královského loďstva) s lodí Jeho Veličenstva Endea-

vour v Botany Bay, v blízkosti dnešního australského Sydney. 
Odtud výprava pokračovala v cestě přes severovýchodní 
pobřežní oblast (dnešní New South Wales), kde narazila na 
skupiny stromů hustě obalených lepkavými aromatickými 
listy, ze kterých se dal uvařit voňavý čaj. Člen výpravy, bo-
tanik Sir Joseph Banks, sesbíral vzorky listí a odvezl si je do 
Anglie k dalšímu studiu.
Tehdejší cestovatelé nemohli vědět, že o 150 let později se 
Malaleuca alternifolia neboli čajovník, jak jej nazval kapitán 
Cook, bude používat jako léčebný prostředek na řezné ranky, 
spáleniny, štípance a řadu dalších kožních problémů.

Esenciální olej Malaleuca alternifolia obsahuje:
• terpinen - 4-ol (minimálně 36 %)
• terpenické alkoholy
• seskviterpeny
• 1,8 cineol (maximálně 10 %)
• p-cymen
 a další
Barva: bezbarvá až světle žlutá.
Vůně: myristový, příjemná vůně s terpenickým aroma.
Působení: Čistý olej je podle australské normy A.S.D. 175, 
revidované roku 1985, účinný antiseptický, fungicidní a bak-
tericidní prostředek širokého použití. Jeho antibakteriální 
působení se zvyšuje v přítomnosti krve, hnisu a nekrotické 
tkáně. Má schopnost proniknout hluboko do infikované tká-
ně a hnisu, smísit se s nimi a způsobit jejich odloučení, při-
čemž za sebou zanechává zdravou tkáň. Olej je mírně toxický 
a prakticky nedráždivý i pro velmi citlivé tkáně.
Indikace: Řezné ranky, štípance, odřeniny, spáleniny, aler-
gické a svědivé dermatózy, vředy na tkáních postižených 
proleženinou a městnání krve, vřídky atd.

Lavandula angustifolia (Levandule úzkolistá)

Představte si levandulové pole, kde v řadě za řadou se v let-
ním slunci třpytí stříbrné listy a září fialové květy levandule. 

Využití aromaterapie v oboru mediciální pedikúry
Alena Fildánová

odborná aromaterapeutka • www.centrumharmony.webnode.com

K výběru tématu moji závěrečné práce – „Využití aromaterapie v oboru mediciální pedikúry“ 
– mě inspirovala moje profese v oboru mediciální pedikúry. Při své práci se denně setkávám s mnoha 
chronickými i akutními problémy, běžně se vyskytujícími u klientů ke mně přicházejících, proto jsem 
zvolila aromaterapii jako nedílnou součást při ošetření klientů pedikúrou. V průběhu studia při 
Institutu aromaterapie mě zaujaly antiseptické a protizánětlivé vlastnosti éterických olejů a zároveň 
vysoká účinnost při ošetření obtížně se hojících i zanícených ran.ý




