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AROMATERAPEUTICKÉ MASÁŽE
PRO ZMÍRNĚNÍ BOLESTI

U PACIENTŮ S RAKOVINOU 
 Jeannie Dyer

klinické vedení doplňkových terapií • e-mail: jeannie.dyer@rmh.nhs

Jeannie Dyer má tituly bakalář BA v psychologii, magistr MSc v lidské komunikaci, je kvalifikovaná 
masérka, terapeutka a aromaterapeutka. Je klinická vedoucí doplňkové terapie v Royal Marsden NHS 
Foundation Trust v Londýně, největší londýnské klinice specializující se na léčbu rakoviny. Éterické oleje 
jsou zde využívány ke zmírnění symptomů způsobených rakovinou nebo její léčbou. Jeannie iniciovala 
a koordinovala velký počet auditů a studií týkajících se doplňkové léčby v Royal Marsden NHS Foundation 
Trust (přední světové centrum léčby rakoviny v Londýně a Surrey, které se specializuje na diagnostiku, 
léčbu, péči, vzdělávání a výzkum) a publikovala řadu důležitých článků. 

Bolest může mít různé příčiny, od již existujících jako je ar-
tritida až po pooperační bolest, nervové poškození po che-
moterapii, tlak způsobený lézemi apod. Lidé s diagnostiko-
vanou rakovinou často trpí zvýšenou úzkostí, která zhoršuje 
jakoukoliv bolest. Aromaterapeutické ošetření nabízí mož-
nost jemné, neinvazivní, neohrožující terapie a cílený výběr 
éterického oleje pomáhá snížit rozrušení, relaxovat a dýchat 
hlouběji. Jemná hladivá masáž snižuje bolest a zvyšuje chuť 
do života. Tento článek zkoumá některé aspekty spojení aro-
materapeutického ošetření a léčby onkologických pacientů.

Bolest je nepříjemný pocit v rozmezí od určitého nepohodlí 
až po něco tak hrozného, co způsobuje velkou úzkost. Akut-
ní bolest může být jen dočasná a trvat krátce, chronická bo-
lest může trvat dlouho, nemusí se omezit pouze na jednu 
oblast a může být těžké ji popsat. Navíc, bolest není nikdy 
izolovaným fyzickým pocitem.

Národní směrnice pro využití doplňkových terapií v pod-
půrné a paliativní péči (Tavares, 2003) navrhuje, že jednou 
z cest ke zmírnění bolesti je využití masáže a aromaterapie. 
Wilkinson a kol. (1999) se zaměřil na účinky masáže s éte-
rickými oleji (v tomto případě byl použit heřmánek římský) 
i bez nich na pacienty s rakovinou. Z 87 pacientů, kteří se 
studie zúčastnili, bylo 28 pacientů s bolestí. Zjistili, že masá-
že zmírňují úzkost a přídavek éterického oleje posiluje jejich 
účinek. Masáž zlepšuje fyzické a psychické příznaky stejně 
jako celkovou kvalitu života.
Corner a kol. (1995) posuzoval tento účinek na pacienty 
procházející onkologickou léčbou během osmitýdenního 
kurzu masáží s éterickými oleji i bez nich (směs levandu-
le, růžového dřeva, citronu, růže a kozlíku). S přihlédnutím 
k malému počtu pacientů (17 v každé masážní skupině), 
byly masáže shledány nápomocné při relaxaci a zmírně-
ní fyzických a emocionálních příznaků. Ačkoliv se výrazně 

„Bolest je vždy provázena emocí 
a to znamená, že každá bolest je 
specifická u každého jedince“ 

(Wall, 1999)
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Žaludeční nevolnost je častý a nepříjemný symptom, kte-
rým trpí mnoho pacientů z různých důvodů: 

 Nevolnost může být způsobena chemoterapií ihned, 
tj. během prvních 24 hodin (akutní) nebo po více než 
24 hodinách (zpožděná) po léčbě.

 Podmíněná nevolnost se objevuje po 3 až 4 chemotera-
piích jako podmíněná reakce na podněty jako jsou 
vzhled či zvuky v místnosti, kde léčení probíhá.

 Radioterapie může přivodit žaludeční nevolnosti, pokud 
je zaměřěna na mozek, břicho či žaludek. 

 Žaludeční nevolnosti může způsobit také pokročilé sta-
dium rakoviny. 

Například neprůchodnost střev se může objevit, kdy se ra-
kovina v břišní oblasti rozšířila natolik, že blokuje střeva; 
zácpa, dehydratace, problémy s játry, ledvinami a vysoké 
hladiny vápníku tak mohou způsobit žaludeční nevolnosti.
Pacienti v této studii trpěli řadou těchto potíží.
Pacienti trpící žaludečními nevolnostmi jsou běžně léčeni 
medikací, v některých případech operací. CancerHelp UK 
přišla s novými náměty, jak léčit žaludeční nevolnost. Spolu 
s lékařskými postupy nabízet také akupunkturu, akupres-

ní náramky, hypnoterapii, relaxaci a vizualizaci, dietní tipy 
a využití zázvoru a pepermintu (www.cancerhelp.org.uk). 
Využití inhalačních tyčinek by mohlo být užitečným doplně-
ním tohoto seznamu.

METODIKA
Plán studie byl posouzen výborem lékařské klinické komise.
Vzorový pacient: jakýkoli pacient trpící žaludeční nevol-
ností, který se přihlásil na klinice na masážní terapii a chtěl 
vyzkoušet inhalační tyčinky na léčení nevolnosti. Výzkum se 
konal v období od 21. 8. 200921. 8. 2009 do 26. 2. 201026. 2. 2010 a byl ukončen, 
když bylo rozděleno 50 inhalačních tyčinek.
K výzkumu o využití inhalačních tyčinek byly použity po-
stupy shodné se současnými metodami, které zahrnují do-
tazování se pacientů na stav jejich žaludečních nevolností 
na škále od 1 do 10, kde stupeň 10 je považován za nejhorší 
možný stav. Pacienti použili inhalační tyčinky dle vlastního 
uvážení (často či méně často) v časovém rozmezí ne kratším 
než jeden den a pak znovu zhodnotili stav svých nevolností 
pomocí stejné škály. Rovněž byli požádáni, zda je možné je 
znovu telefonicky kontaktovat, aby bylo možné zjistit, zda 
inhalační tyčinky pomohly.

VYUŽITÍ INHALAČNÍCH TYČINEK
PŘI NEVOLNOSTECH 

NA ONKOLOGICKÝCH KLINIKÁCH
Kolektiv autorů

Jeannie Dyer klinické vedení doplňkových terapií (e-mail: jeannie.dyer@rmh.nhs.uk)

Maxine Ragsdale-Loweklinický terapeut a masér • Miriam Cardosso doplňkové terapie 
Sara Mc Neill klinický terapeut a masér • Lise Cleary klinický terapeut a masér 

Sabine Cooper doplňkové terapie

The Royal Marsden NHS Foundation Trust (přední světové centrum léčby rakoviny v Londýně a Surrey, 
které se specializuje na diagnostiku, léčbu, péči, vzdělávání a výzkumu).

Předešlé studie (Dyer a kol. 2008) poukázaly na využití inhalačních tyčinek (osobních aromaterapeutických 
inhalátorů) na onkologických klinikách s cílem zmírnit určité symptomy – žaludeční nevolnost, úzkost, 
nespavost, potíže s dechem, bolest hlavy, a také jejich přínos pro podporu odpočinku. 
Nyní jsme se rozhodli zaměřit se specificky na využití inhalačních tyčinek při žaludeční nevolnosti. 
Nedávné studie (Stringer and Donald, 2010) používání inhalačních tyčinek pacienty s úzkostí, nespavostí 
a žaludečními nevolnostmi ukázaly, že 47 % pacientů trpících žaludečními nevolnostmi prohlásilo, že 
inhalační tyčinky pomohly jejich nevolnosti zklidnit.



Vonné látky pro aromaterapii, éterické oleje, jsou látky tě-
kavé. Jejich inhalaci je možné využít ke zpříjemnění atmo-
sféry, ale jejich hlavní potenciál je léčebný efekt. Inhalovat 
éterické oleje je možné několika způsoby. Běžně se dnes 
používají různé difuzéry nebo aromalampy. V některých 
případech je žádoucí nezatěžovat své okolí éterickým ole-
jem, který zrovna v dané chvíli potřebujeme použít. Jde 
o určitou osobní intimitu a právě pro tento případ se hodí 
inhalační tyčinky Nobilis Tilia.

INHALAČNÍ TYČINKY
praktická kapesní pomůcka pro rychlou úlevu

www.nobilis.cz

INHALAČNÍ TYČINKA PROTI NEVOLNOSTI
k harmonizaci zažívání a proti cestovní a těhotenské nevolnosti

Poskytuje účinnou úlevu při nevolnosti různého původu. Harmonizuje zažívání a zmír-
ňuje křeče, uvolňuje napětí břišní stěny z důvodu trémy, nervozity či stresu, ulevuje při 
cestovní nevolnosti a nevolnosti v těhotenství. Má protiinfekční účinky a hodí se i pro 
děti.  

INHALAČNÍ TYČINKA PROTI STRESU
uvolňuje, osvěžuje a uklidňuje, dodává radost a optimismus

Zlepšuje náladu, osvěžuje, dodává radost a optimismus. Účinně ulevuje při nervovém 
napětí, nervozitě, stresu a podráždění. Zmírňuje úzkost a melancholii, pomáhá při před-
menstruačním napětí, nechutenství a poruchách zažívání nervového původu. 

INHALAČNÍ TYČINKA PROTI RÝMĚ
má protivirové a antibakteriální účinky, uvolňuje dýchací cesty

Efektivně uvolňuje dutiny a dýchací cesty, napomáhá rozpouštění hlenu a vykašlávání. 
Má protivirové a antibakteriální účinky, je vhodná při akutních infekcích i jako prevence. 
Celkově posiluje a zlepšuje obranyschopnost organizmu. Je vhodná i pro děti.

INHALAČNÍ TYČINKA PROTI ÚNAVĚ
s přírodními éterickými oleji, povzbuzuje, napomáhá koncentraci, posiluje odolnost

Účinně povzbuzuje při únavě, osvěžuje a zlepšuje koncentraci. Obnovuje sebe důvěru, 
pozitivní přístup a nadšení. Posiluje psychickou i fyzickou odolnost, projasňuje myšlení 
a rozptyluje melancholii. Zároveň má silné antiseptické účinky na dýchací cesty.

AROMATERAPIE NA CESTY
rychle, účinně a vždy po ruce

Sada čtyř inhalačních tyčinek účinně ošetřuje potíže, se kterými se běžně setkáváme 
na cestách. Od úlevy při stresu a napětí, přes nevolnosti a drobná nachlazení, až po 
zlepšení koncentrace a posílení při únavě, sada představuje ideální aromaterapeutický 
prostředek první pomoci.
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Přejídání či nedostatek jídla – od držení různých diet po 
anorexii – je počátečním projevem nízké sebeúcty a nedo-
statečného respektu a lásky k sobě samému. Protože kdy-
bychom opravdu měli rádi sami sebe, dali bychom svému 
tělu to nejlepší. Bez těla bychom nemohli být, prožívat 
tento svět, emoce, lásky, přátelství.

Žijeme ve zrychleném světě, kde jsou na nás kladeny vel-
mi vysoké nároky a málokdy máme čas na ‚pořádný‘ oběd 
co do kvality a času, ale i na příjemné zastavení se v hek-
tickém pracovním dni a posezení s přáteli. Navíc nám svět 
nabízí mnoho možností a krásných hmotných věcí, které 
nám ulehčují život, možnosti cestovat, budovat svo-
ji kariéru doma nebo v zahraničí. Někdy je toho 
tolik, že se člověku až zatočí hlava. A tak na-
jednou vyvstanou otázky, kterými se ptáme 
sami sebe: Co je tou správnou možností? 
Co vlastně skutečně potřebuji k životu? Ne-
přeberné množství možností může být vel-
kou výhodou a zároveň zrádnou cestou 
ztráty sama sebe v touhách a honbě za ně-
čím, co pro nás nemá hodnotu. Ale přesto 
se za tím ženeme, za cenu ztráty kontaktu 
se sebou, s přírodou, se svým tělem, se spo-
lečností, se svými rodinami a přáteli.

Mám pocit, že slovo sebeláska často ztrácí 
svou hodnotu. Lidé si neuvědomují, že prá-
vě sebeláska je základ pro zdravý a šťastný 
život. Muži touží být úspěšní a dobře vyděláva-
jící otcové rodin a pro samou práci zapomínají 
na sebe i na své rodiny, pro které to vlastně všech-
no dělají. Ženy touží být krásné a štíhlé jako modelky 
dívající se na nás ze všech časopisů a seriálů. Zapomí-
nají, že krása je právě v tom, že jsme každý jiný 
a že dokážeme mít rádi své tělo a sebe takové jací jsme. 

Všichni často zapomínáme, že sebeláska spočívá právě 
v umění zastavit se a dopřát svému tělu odpočinek a lásku 
v podobě péče masáží, příjemnou procházkou nebo spor-
tem či příjemným posezením s přáteli.

AROMATERAPIE JAKO PODPORA NA CESTĚ 
K SEBELÁSCE A SEBEPŘIJETÍ

Olga Hladová
odborná aromaterapeutka

Dlouho jsem přemýšlela nad tématem své diplomové práce. Chtěla jsem zpracovat téma, které by bylo 
velkým průlomem a přineslo nový pohled v oblasti, která není zatím tolik známá. A tak jsem si pohrávala 
s myšlenkou, že bych se pustila do tématu roztroušené sklerózy, jejíž alternativní léčbou jsem sama 
procházela a vím, že je to nemoc, která je svou nevyzpytatelnou povahou i pro samotné lékaře velkou 
neznámou, ale která se dá velmi dobře zvládnout alternativní cestou a aromaterapeutický pohled na 
nemoc by byl určitě přínosem. Nakonec jsem od tohoto tématu odstoupila. Zjistila jsem, že pacienti 
s roztroušenou sklerózou nejsou ve většině případů připraveni léčit tělo alternativní cestou a i souběžná 
práce alternativní cesty, například aromaterapie, spolu s klasickou medicínou je pro ně příliš náročná. 
Rozhodla jsem se pro téma sebelásky, zahalené pod roušku problému s přejídáním jako důsledek 
nedostatku lásky sám k sobě a důvěry k životu. Na první pohled se zdá být téma sebelásky jednodušší, na 
druhý pohled je stejně závažné jako například roztroušená skleróza. Je v něm skryto mnoho momentů, 
které mohou tento problém způsobit. Zároveň je to rozšířený fenomén, přičemž řada lidí ani netuší, 
že jejich nemoc přišla právě proto, aby jim ukázala, že si neváží dostatečně sami sebe.



KamenecKamenec,,

  jak jej možná neznáte

jak jej možná neznáte

Co to kamenec je?
Je to minerál – krystalický síran hlinitodraselný – vlastně 
čistě přírodní kámen, který se těží v kamencových dolech. 
Nutno podotknout, že jich dnes v provozu není mnoho. 
U nás se kdysi kamencový lom nacházel v místě dnes zná-
mém jako Kamencové jezero u Chomutova. První zmínky 
o výskytu tohoto minerálu jsou zde již v padesátých letech 
16. století. Na internetu je možné se dočíst, že na přelomu 
19. a 20. století dokonce existovaly Lázně Kamencová huť. 
Tady se léčily horní cesty dýchací, dna, anemie, revma. 
Kyselina sírová, sírany železa a hliníku působí stahujícím 
účinkem, a proto byly tyto lázně hodnoceny stejně kladně 
jako minerální rašelinné lázně ve Františkových Lázních.

Proč je kamenec oblíbeným čistě 
přírodním kosmetickým produktem?
Jedná se o tělu příznivou přírodní látku, která nemá žádné 
neblahé účinky na naši pokožku. Neobsahuje žádné chemi-
kálie, aroma, alkohol… nic. Má skvělé uklidňující, svíravé 
(adstringentní) a antibakteriální účinky. V současné době 
se používá v největší míře jako antiperspirant – deodorant. 
Stále se ještě setkáme s nejasností v terminologii, co je deo-
dorant a co antiperspirant.

Deodorant je kosmetický přípravek, který omezuje tělesný 
pach, vznikající činností mikroorganismů na pokožce. 
Množství tvořeného potu neomezuje. Antiperspirant je 
kosmetický přípravek, který omezuje pocení. Jako účinné 
látky slouží různé sloučeniny kovů, jejichž základní funkcí 
je zúžit vývody potních žláz a tím omezit produkci potu 
a jeho mikrobiální zapáchající rozklad (často to bývají soli 
hliníku, pro naše zdraví nepřijatelné).

Kamenec pot pouze reguluje, potní žlázky mírně stahuje, 
avšak úplně pocení nebrání a pot neblokuje (což jak víme, 
není zdravé). Pouze rozkládá pachové bakterie, takže 
nemusíme mít obavu z toho, že budeme čichově nepříjemní 
pro naše okolí. Omezuje pocení v podpaží i nohou a jeho 
působení je mnohahodinové, takže jeho aplikaci nemusíme 
opakovat, neb je to zbytečné. 

Kamenec zápach neskrývá, ale brání jeho rozvinutí. 
Již naši dědečkové používali kamenec po holení, protože 
uzavírá póry pokožky a brání zarůstání chloupků. 
Konečně i dnes ženy, které si holí nožky a poté použijí 
kamenec, mohou zapomenout na nepříjemné vyrážky 
a pupínky. Je třeba se zmínit o jeho dalších účincích.

Uklidňuje pokožku po štípnutí hmyzem, akné, opary, afty, 
drobné řezné ranky a trhlinky. Ochlazuje po opalování či 
popálení. Stačí namočit ve studené vodě a lehce přejíždět 
několik vteřin po pokožce. Při pravidelném používání se 
postupně zúží vývody potních kanálků v kůži a nadbytečné 
pocení se normalizuje (zejména v období puberty).

V jaké formě můžeme kamenec koupit?
Prodává se ve formě kostek a tyčinek, tzv. deokrystal nebo 
čistý kamenec. Ve vybraných drogeriích nebo lékárnách lze 
zakoupit mletý zásyp z kamence do obuvi. Výborný prostře-
dek proti nadměrnému pocení a zápachu nohou. Jedná se 
i o účinnou prevenci plísňových onemocnění kůže chodidel 
i dlaní rukou.

Přírodní nebo syntetický kamenec?
Jeho výhodou je i to, že nelepí a nezanechává skvrny. 
Mnohé kosmetické fi  rmy tento deodorant – antiperspirant 
vyrábějí synteticky. Je téměř k nerozeznání od přírodního. 
To, zda se jedná o syntetický nebo přírodní, by mělo být 
uvedeno na obale. 

Na poličkách v našich koupelnách je dnes mnoho kosme-
tických, ne vždy čistě přírodních produktů. Zamysleme se 
tedy nad tím, zda si neuděláme místo také pro tento malý 
zázrak.

Jiřina Víchová, aromaterapeutka

www.kvetinyprozdravi.czwww.kvetinyprozdravi.cz




