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CÍLCÍL

Touto prací jsem cht�la ov��it, zda kmín opravdu pomáhá p�i 
lé�b� závislostí, zda pomáhá podpo�it naši v�li. Pracovala 
jsem se dv�ma klientkami. Jedna (Viktorie) se lé�í z drogové 
závislosti a druhá (Dana) z bulimie.

Cílem této práce bylo zjistit, zdali jim kmín m�že alespo� 
trochu pomoci.

Klientky jsem hlavn� masírovala. Dana v krizových situacích 
von�la ke kmínovému olejí�ku. Také jsem používala akupresu-
ru a re� exní terapii.

KMÍNKMÍN

Kmín je jedním z nejstarších známých ko�ení – byl nalezen už 
v lidských sídlech z doby kamenné. D�kazy o jeho hojném po-
užívání jsou známy z antického období i st�edov�ku. V t�chto 
dobách byl pro svou aromatickou v�ni považován za rostlinu, 
která chrání p�ed zlými kouzly a byl používán k vyhán�ní du-
ch�. 

Kmín roste plan� v celé st�ední a severní Evrop�, na Sibi�i 
a v P�ední Asii. V sou�asnosti se jako ko�ení používají tyto 
odr�dy:
Kmín �erný – Nigella sativa
Kmín �ímský (k�ížový) – Cuminum cyminum
Kmín ko�enný (lu�ní) – Carum carvi l.
Kmín vodní (halucha vodní) – Oenathe aquatica

Kmín �erný, jehož semena tvarem p�ipomínají osivo cibule, 
je typickým ko�ením arabských zemí. Používá se do pe�iva, do 
pokrm� ze zeleniny a masa, p�i grilování. Roste p�evážn� v po-
ho�í Kašmír, jižním Pákistánu a Íránu. Má zemitou až zatuchlou 

v�ni, p�i p�íprav� pokrm� chu� p�echází v lahodn� o�íškovou. 
Obecn� má sladší chu� než sv�tlý kmín.

Kmín �ímský celý – neboli k�ížový – je typický výraznou 
v�ní, je ost�ejší a naho�klý. Jeho v�n� je svérázná, mén� p�í-
jemná. Byl nalezen již v mumiových hrobech starých Egyp�an�. 
Podobn�, jako kmín lu�ní, se p�stuje v Holandsku, Bulharsku, 
Špan�lsku, Sicílii, Malt�, Rumunsku a u nás. Kmín �ímský je 
v celku podobný kmínu lu�nímu, je však mohutn�jšího vzr�stu. 
P�stováním se však od sebe neliší. Mletý �ímský kmín se pou-
žívá do sm�sí, zejména do kari a chilli ko�ení. Ve starém �ím� 
nap�. nahrazoval celý �erný pep�, nebo se mletý p�idával do 
pomazánky na chleba. Stále se používá ke ko�en�ní salám�, 
sýr� a masových konzerv. V likérnictví se silice tohoto kmínu 
používá k výrob� žalude�ních bylinných likér�. 

Kmín ko�enný celý (Carum carvi L.) je naše dvouletá rostli-
na. P�stuje se u nás ve velkém jako základní ko�ení. V�tšinou 
se používají plody, avšak n�kdy i �erstvé lístky. Rostlina dosa-
huje ve druhém roce výšky až 1 metr. Pat�í mezi mrkvovité, má 
vzhled charakteristický pro tuto �ele	, tedy nep�íliš v�tvenou 
lodyhu, �árkovité listy, drobné bílé kv�ty uspo�ádané ve slo-
žených okolících. Má charakteristickou v�ni a známé plody 
– dvounažky, které mají hn�dou barvu. Kvete v kv�tnu a �erv-
nu. Vyskytuje se v p�írod� i voln� na stráních a pastvinách.

Pro plod kmínu je charakteristický vysoký obsah silice. Obsa-
huje dále olej, mastné kyseliny, bílkoviny a � avonoidy.

Jeho silice a mastné kyseliny velmi ú�inn� zmír�ují projevy 
nadýmání a plynatosti, zlepšují chu� k jídlu a byly prokázány 
i jejich protik�e�ové a fungicidní ú�inky. 

Ženám v období kojení je doporu�ováno používat v kuchyni 
kmínové ko�ení pro zlepšení produkce mate�ského mléka.

KMÍN A JEHO VLIV NA POSÍLENÍ V�LE P�I LÉ�B� ZÁVISLOSTÍKMÍN A JEHO VLIV NA POSÍLENÍ V�LE P�I LÉ�B� ZÁVISLOSTÍ
Ke své práci jsem si vybrala rostlinu, silici kmín. 

Kmín je vhodný jako psychická podpora p�i r�zných 

závislostech. V dnešním sv�t� máme všichni sklon být 

na n��em závislí, n��ím se chlácholit, n�jakým, t�eba 

drobným, „nešvarem“ si d�lat radost �i si podporovat 

sebev�domí. N�které tyto „nešvary“ jsou k pousmání, 

jiné jsou závažn�jší. Není �asto v�bec jednoduché se 

jich zbavit.

Kmín nám pomáhá najít rovnováhu, sebev�domí, 

stabilitu a další pozitivní vlastnosti, ale bohužel bývá 

�asto opomíjený. Lidé ho v�tšinou znají jen jako ko�ení 

a jeho další ú�inky nejsou již tak známé. 

Cht�la jsem si sama vyzkoušet jeho moc, jeho schop-

nost „�istit“ hlavu, p�inášet vytrvalost a odhodlanost 

a tím pomáhat naší v�li. Kmín má dávat jistotu, 

stálost, uzemn�ní. Má být vhodný p�i strachu, pod-

kopávání hodnot a má dodávat sílu vykonat zm�nu. 

Všemi t�mito vlastnostmi pak má pomáhat p�i lé�b� 

závislostí.
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Imunitní systém je složitá a komplexní strategická obrana 
lidského t�la. Jeho taktika je, pokud pracuje správn�, pra-
covat ve smyslu synchronizované obrany lidského t�la proti 
patogen�m. V n�kterých p�ípadech, obecn� známých jako au-
tomimunitní onemocn�ní, p�estává imunitní systém poznávat 
tká� vlastní t�lu a napadá sám sebe. S chronickým zán�tem, 
bolestí a intenzivní citlivostí se t�lo nachází v nesutálém stavu 
krize a nemá šanci si odpo�inout nebo uzdravit.

Bylo objeveno, pojmenováno, prostudováno, lé�eno a bohužel 
nevylé�eno až 80 stav� reprezentujících každý systém lidské-
ho t�la. Revmatoidní artridita, zán�tlivé stavy st�evní, lu-
pénka, roztroušená skleróza, sklerodermie a Sjorgenova 
choroba p�edstavují jen n�kolik z mnoha poruch, které jsou 
dnes b�žn� známy jako autoimunitní choroby. Ostatní, jako 
nap�íklad � bromyalgie mají nejistou etiologii, ale autoimunit-
ní stavy jsou u ní b�žné. Nicmén� další jako endometrióza, 
chronický únavový syndrom a schizofrenie se v souvislosti 
s autoimunitní spojitostí zkoumají. 

Zatímco v�da ješt� nedokázala p�ijít na to, pro� se u jednotliv-
c� takové stavy vyskytují, vyskytují se p�evážn� u žen (až 79 % 
diagnostikovaných je ženského pohlaví). Zdá se, že zde exis-
tuje genetická predispozice, kterou se p�ímo onemocn�ní ne-
d�dí, nýbrž je zde vysoká tendence k takovému onemocn�ní. 
Existují teorie o výskytu environmentálního spoušt��e, nap�í-
klad vystavení se toxinu. M�že to být bakteriální nebo virová 
infekce, kontakt s t�žkými kovy, vystavení se ultra� alovému 
zá�ení. Dalším možným spoušt��em je reakce na ur�itý druh 
potravin nebo otravu jídlem. Lidé s autoimunitním onemocn�-
ním mají o 30 % vyšší pravd�podobnost, že budou mít t�žkou 
intoleranci na gluten (lepek) nebo úplnou celiakii. Autoimunitní 
stavy se vyskytují v�tšinou pospolu. Vy�erpání t�la se odrazí 
v náchylnosti k bun��nému napadení v mnoha orgánech 
a systémech. Navíc onemocn�ní, hlavn� v raných stadiích, si 
mohou být velmi podobná, takže se mohou vyskytnout potíže 
s diagnózou. Pacienti s roztroušenými bolestmi a rozsáhlými 
symptomy �asto cestují od jednoho specialisty k druhému, než 
se stanoví kone�ná diagnóza a lé�ba. 

Každé onemocn�ní má speci� cké symptomy, které mohou 
být jednotliv� separovány a i lé�eny. Lé�ba se liší na základ� 
pokro�ilosti stádia onemocn�ní a jeho závažnosti. Kortikoste-
roidy a protizán�tlivé léky jako prednison se používají k lé�b� 
mnohých autoimunitních onemocn�ních, protože „infekce“ 
systému na takové drogy odpovídá. Navíc je v n�kterých p�í-
padech t�eba, aby se imunitní systém potla�il lékovou formou 
a v tuto chvíli se záke�ná infekce má šanci uchytit.

V akutních p�ípadech, nebo záchvatech se musí vyhledat 
adekvátní a okamžitá léka�ská pomoc. Cílem p�i zvládání 
chronického autoimunitního onemocn�ní je zvládnout p�ízna-
ky, p�edejít reakci a podpo�it zdravé t�lo s adekvátní imunitní 
odezvou p�i infekcích. 

Pokud sestavujeme aromaterapeutické ošet�ení, musí být 
�lov�k znalý stupn� potla�ení imunity. Nebylo by p�ínosné 
stimulovat aktivitu lymfocyt� k orgánu nebo systému, který je 
napaden. A proto imunitu zlepšující oleje jako je Eucalyptus 
(všechny druhy), Boswellia craterii (kadidlo), Melaleuca quin-
qenervia (niaouli) a Rosmarinus of� cinalis (všechny druhy 
rozmarýnu) jsou kontraindikovány p�i akutních stavech a p�i 
i jen mírném zarudnutí. Je t�eba se vyst�íhat všeho, co by táhlo 
aktivitu lymfocyt� k cílovému orgánu. 

Život s chronickou bolestí m�že vy�erpat rezervy t�la a p�-
sobit takovou únavu, od které není pomoci ani vydatným 
spánkem. Takové stavy spadají pod p�íbuznou diagnózu 
chronický únavový syndrom. I v p�ípad�, že tam není žádná 
speci� cká diagnóza, m�že se samotné vy�erpání spojené 
s autoimunitním onemocn�ním zdát stejn� deformující jako 
onemocn�ní samotné. Proto je nezbytné normalizovat spán-
kový režim. 

Je t�eba si být v�dom kauzativních faktor� poruch spánku 
jako jsou úzkost, bolest nebo deprese. Tak m�že aroma-
terapeut elegantn� spojit ošet�ení symptom� a skrytých 
p�í�in v jedné synergii. Mnoho esenciálních olej� má seda-
tivní efekt, ale nejstudovan�jší a nejov��en�jší je Lavandula 

AUTOIMUNITNÍ ONEMOCN�NÍ A TERAPIE ESENCIÁLNÍMI OLEJIAUTOIMUNITNÍ ONEMOCN�NÍ A TERAPIE ESENCIÁLNÍMI OLEJI

Heather Eggleston je držitelkou licencí v oboru terapeutického masérství (LMT), integrativni aromate-

rapie (IAC) a je držitelkou mistrovského stupn� reiki. Se svou matkou, vlastní masážní studio a obchod 

v Saint Augustine, Florida. Její inspirací a zárove	 pevnou vírou je schopnost lidského t�la uzdravit se 

v souladu s p�írodou. Heather nedávno absolvovala The Institute of Integrative Aromatherapy (IIA).  

Heather Eggleston
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Dr. Henri Lamendin

DSO, viceprezident Institutu aplikovaného výzkumu v pé�i o zdraví, Ústav biologie, Univerzity v Orleans

POUŽITÍ LÉ�IVÝCH ROSTLIN A AROMATERAPIE VE STOMATOLOGII POUŽITÍ LÉ�IVÝCH ROSTLIN A AROMATERAPIE VE STOMATOLOGII 

Doktor Henri Lamendin je autorem mnoha knih a �lánk� o použití lé�ivých rostlin a aromaterapie ve 

stomatologickém odv�tví. Jeho vynikající práce významn� p�isp�la ke zvýšenému pov�domí a používání 

t�chto substancí v zubním léka�ství. Pevn� v��í, že by m�ly esenciální oleje a lé�ivé rostliny pat�it ke 

každodennímu terapeutickému nástroji zubního chirurga, ale že by m�ly být p�edepisovány pouze na 

základ� profesionální znalosti jejich ú�ink� a pouze �lov�kem s praxí p�i používání t�chto lé�iv. Tento 

�lánek vznikl kompilací mnoha prací, které vyšly ve francouzštin� a je p�eložen s laskavým dovolením 

Rhiannon Harris. 

Použití lé�ivých rostlin a� již pro prevenci, aktivní lé�bu nebo 
jako podporu p�i dentální hygien� je závislé na zkušenostech 
stomatologa �i zubního chirurga. Jejich kvali� kace v této 
oblasti je velmi d�ležitá, protože používání jakékoli rostliny 
není bez rizika. �lánek vznikl jako výtah z text� zabývajících 
se používáním lé�ivých rostlin p�i zubních ošet�eních a dále 
záv�ry a shrnutími, která se týkají klí�ových esenciálních olej� 
a p�edepisovaných lé�ivých rostlin.

Navzdory zvyšující se poptávce po lé�b� založené na rostlin-
ných p�ípravcích, existuje stále vysoké procento lidí, považu-
jících tuto lé�bu pouze za atavismus neboli jakýsi krok zp�t 
k tradi�ním praxím a ve v�tšin� p�ípad�, pokud rostlinnou pé�i 
v�bec využijí, tak pouze b�hem doby kdy �ekají na sch�zku se 
zuba�em.

Nicmén� léka�ská rostlinná terapie existuje a je dostupná na 
p�edpis. Bohužel, se po ní ptá velmi málo lidí, a nebo se nepou-
žívá z nedostatku vzd�lání a dostupných informací. Tento stav 
je zavin�n tím, že vzd�lání v terapii pomocí lé�ivých rostlin, 
dostupné na francouzských fakultách léka�ství a farmacie, stá-
le není dostupné na fakultách zubní chirurgie. A to navzdory 
faktu, že WHO prosazuje a podporuje používání lé�ivých rostlin 
a jejich integraci do lé�ebného systému. 

Nicmén� ve Francii posledních dvaceti let p�stování a pro-
dukce lé�ivých rostlin signi� kantn� vzr�stá a to i navzdory 
faktu, že rostlinná terapie a její p�edepisování bylo v 80. 
letech vy�ato z francouzského sociálního systému (French 
Social Security system). Doporu�ení z National Advisory of the 
Order of Doctors (Moatti, 1990) �íká že: „Lé�ba pomocí lé�ivých 
rostlin by m�la být �ástí lé�ebného postupu všech doktor�, každý 
praktický léka� by ji m�l používat, nem�la by být považována za 
léka�skou specialitu“.

LEGISLATIVA A REGULACE

Lé�ivé rostliny

Mimo jedlé rostliny (ovoce, zelenina, ko�ení), které m�žeme 
koupit b�žn� v obchodech a supermarketech, je prodej lé�i-
vých rostlin, které jsou registrované ve francouzském (a Evrop-
ském) seznamu lék�, sou�ástí farmaceutického monopolu 
s výjimkou speciálního uspo�ádání na�ízeného p�edpisem. 
Podle zákona z roku 1960 existuje pouze 5 rostlin t�žících 
z tohoto speciálního ustanovení: �  Kv�t lípy  �  He�mánek  �  
Sporýš  �  Pomeran�  �  Máta

Všechny další lé�ivé rostliny byly dostupné pouze v lékárnách 
nebo speciálních obchodech s lé�ivými rostlinami. P�estože 
v této dob� existovalo nemnoho obch�dk� s lé�ivými rostli-
nami, jež byly pod hrozbou �lánku 59 zákona z 11. zá�í 1941. 
Tento zákon také efektivn� odstranil „Nation School of Her-
balism“ ze vzd�lávacího systému, stejn� jako diplom na ní 
obdržený.

V roce 1939 potvrdilo s�ítání ve Francii zhruba 40  000 obcho-
d� s lé�ivými rostlinami. V roce 1972 jich bylo pouze zhruba 
600 a z nich bylo 30 v Pa�íži. Od té doby je „rostlinná“ profese 
ve vážném propadu. V roce 1982 byla založena asociace 
snažící se obnovit rostlinnou terapii a také po�ádá vzd�lávací 
kurzy (Association pour le Renouveau de l’Herboristerie http:
//www.chez.com/renouveaudelherboristerie/).

Od platnosti na�ízení z 15. �ervna 1979 se seznam voln� do-
stupných rostlin (pokud je tak chceme nazývat) významn� roz-
ši�uje. K p�ti d�íve zmín�ným p�ibylo ješt� dalších 29 (tab. 1).

Povolené rostliny by nem�ly být prodávány v libovolných 
kombinacích, s výjimkou sm�sí s lípou, verbenou, mátou, po-
meran�ovníkem, šípkovou r�ží a ibiškem. N�která rozhodnutí 
odvolacího soudu ustanovila, že lé�ivé rostliny (indikací, ú�in-
kem, dávkováním) i když jsou uvedené na seznamu vyhlášky, 
mohou být prodávány v jejich p�irozeném stavu mimo lékárny. 
Nicmén� ty samé rostliny, pokud jsou zpracovány rozemletím 
nebo rozpušt�ním a prodávány jako kapsule nebo viálky, ne-
jsou nadále považovány za rostliny v jejich p�irozeném stavu a 
nelze je prodávat mimo lékárny.

Esenciální oleje

Prodej následujících esenciálních olej� (z kterých byl sestaven 
seznam z 23. �ervna 1986) je �áste�n� kontrolován farmaceu-
tickým pr�myslem, stejn� tak jako jejich �ed�ní, pokud nejsou 
sou�ástí kosmetických produkt� nebo ur�eny pro domácí 
použití nebo pokud nejsou použitelné jako pochutina nebo do 
nápoje (zákon z 1. �ervence 1998). V doporu�ení jsou uvede-
na pouze obecná jména esenciálních olej�: �  Pelyn�k pravý  
�  Ambrózie  �  Pelyn�k �ernobýl  �  Cedr  �  Yzop léka�ský  �  
Šalv�j  �  Vrati�, �eb�í�ek obecný, mochna husí  �  Tuje

Stojí také za zmínku, že rozd�lení na lé�ivé a potravinové 
rostliny (nebo potravinové dopl�ky) je velmi nejasné, speciáln� 
u rostlin, které lze považovat za p�íslušníky obou kategorií. 
Doposud nebyla ustanovena žádná legislativa.
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Analýza výskytu psychických onemocn�ní v 15 ekonomicky 
nejvysp�lejších zemích sv�ta na základ� 50 vybraných výzkum� 
provedených b�hem 20. století, poukazuje na nep�etržitý r�st 
t�chto onemocn�ní. Podle údaj� B.D. Petrakova (3) pr�m�rný ro�ní 
ukazatel výskytu všech psychických onemocn�ní vzrostl z 30,4 
v roce 1990 na 303,7 v roce 1993. Výzkumy tvrdí, že v posledním 
desetiletí 20. století ve v�tšin� evropských zemí trp�lo psychickými 
onemocn�ními 5 – 7 % obyvatelstva a 15 – 23 % hrani�ními psy-
chickými poruchami. 

Z deseti skupin nemocí vedoucích k trvalému narušení zdraví 
a eventuální invalidit� zaujímají v Ruské Federaci z celkového 
množství patologií (v roce 2002) nervová a psychická onemocn�ní 
u žen 2. místo – 16,5 % a u muž� 3. místo – 11,6 % (1). 

Pokud se podíváme konkrétn� na sou�asnou statistiku depresí 
zjistíme, že i p�i úsp�šné lé�b� se zdaleka ne ve všech p�ípadech 
projevuje zlepšující tendence. Ve 40 % p�ípad� po�áte�ní fáze endo-
genní deprese i po roce odpovídá totožným klinickým kritériím, ve 
20 % p�ípad� trvá déle než dva roky a v 17 % celoživotn� (4).

V souvislosti s t�mito údaji roste pot�eba v�asné diagnostiky 
depresí a jejich lé�by. K pom�rn� novým metodám stanovení 
a lé�b� nervových a psychických poruch, v�etn� depresí, pat�í 
aromaterapie (AT), která využívá éterické oleje rostlin a to jak 
preventivn�, tak terapeuticky (5, 6). Výsledky nejr�zn�jších výzkum� 
sv�d�í o tom, že tato metoda dosahuje skv�lých výsledk� v lé�b� 
depresí a jiných patologií v oblasti psychiky (7). Využívání éterických 
olej� (EO) v psychologii a psychoterapii však není zatím dostate�n� 
prozkoumáno. 

Cílem provád�ného výzkumu je prov��it p�edpoklad, že výb�r 
p�íjemn� vonícího EO umož�uje stanovit a ur�it depresi, charak-
terizovat podstatné znaky její regrese a v danou chvíli optimální 
emo�n�-psychický stav. 

Pro zkoumání vlivu aromaterapie na psychický stav pacienta a pro 
ur�ení jeho optimálního stavu je využíván tzv. asociativní test, který 
obsahuje 12 otázek (6, 7). Testovali jsme 80 ú�astník� interních se-
miná�� aromaterapie. Pozorováni byli muži i ženy ve v�ku od 21 do 
66 let. Je t�eba podotknout, že tito lidé žijí ve m�st� Jakutsk, tedy 
v míst� s nízkým obsahem aromaterapeutických látek a éterických 
olej� ve vzduchu. 

V sou�asnosti je propracováno n�kolik speciálních test�, které 
odhalí a ur�í syndrom deprese (2). Pro hodnocení depresivního syn-
dromu jsme vybrali Zumgovu škálu samour�ení deprese (The Zeng 

self-rating depression scale) (9). Byla uve�ejn�na v roce 1965 ve 
Velké Británii a získala celosv�tové uznání (byla p�eložena do 30 
jazyk�). Škála byla propracována na základ� diagnostických kritérií 
depresí a výsledk� pr�zkum� pacient� trpících t�mito poruchami. 
Citlivost škály byla potvrzena srovnáním výsledk� získaných testo-
váním pacient� s depresivními a nedepresivními stavy p�ed a po 
terapii, a také skupinami pacient� r�zného pohlaví, v�ku, rasy, 
vzd�lání, sociální kategorie a materiálního zabezpe�ení. Podle 
tohoto systému pacient sám hodnotí míru své deprese. 

Test se skládá z 20 otázek, na které pacient odpovídá podle 
frekvence vzniku jednotlivých p�íznak�. Frekvence vzniku t�chto 
p�íznak� je rozvrstvena následujícím zp�sobem: „velmi z�ídka”, 
„z�ídka”, „�asto” a „v�tšinu �asu nebo po�ád”. P�i analýze výsledk� 
se hodnocení provád�lo podle sedmi faktor�, obsahujících skupi-
nu symptom� poukazujících na pocit duševní prázdnoty, poruchy 
nálad, celkové nebo speci� cké somatické symptomy, symptomy 
psychomotorických poruch, sebevražedné myšlenky a podrážd�-
nost nebo nerozhodnost. Zungova škála se využívá pro klinickou 
diagnostiku deprese a p�i klinickém testování antidepresiv. Podle 
toho m�žeme ur�it emocionální, psychologické a somatické p�í-
znaky deprese. Pro své ú�ely jsme využili modi� kovanou škálu 
T.I. Balašovové (2).

Výsledky pr�zkumu provád�ného na základ� Zungovy škály

Množství bod� se pohybovalo od 23 do 47. Pr�m�rné hodnocení 
bylo stanoveno na 34,5 bodech. Všichni testovaní jedinci dostali 
mén� než 50 bod� s diagnostikovanou lehkou depresí. Proto je tes-
tované jedince možné ozna�it jako lidi „bez zjevných p�íznak� de-
prese”. Na základ� t�chto výsledk� byla pozorování rozd�lena do 
dvou skupin. Do první skupiny s minimálním hodnocením 23 – 39 
bod� pat�ilo 62 lidí (77,50 % z celkového po�tu sledovaných) a do 
druhé 18 lidí (22,50 % z celkového po�tu) s hodnocením 40 – 47 
bod�. První skupina byla ozna�ena jako „zdraví jedinci” a druhá 
jako skupina s „hrani�ními depresivními poruchami”. Testovaní 
m�li za úkol vybrat pro asociativní test takový EO, který jim v danou 
chvíli voní nejvíce.

Skupina „zdraví” vybrala v daných preferencích následující EO:

• Ylang-ylang 17 lidí
• Bergamot, grapefruit, máta 8 lidí
• Citron 6 lidí
• Cedr  5 lidí
• Levandule a rozmarýn 4 lidé
• Pa�ule a geranium 1 �lov�k

STANOVENÍ TYPU DEPRESE METODOU
ASOCIATIVNÍHO TESTOVÁNÍ ÉTERICKÝCH OLEJ�

Otázky týkající se psychického zdraví obyvatel zp�sobují po celém sv�t� �ím dál tím v�tší starost. Sv�tové epide-

miologické výzkumy Všeruské zdravotnické organizace (VZO), ale i výzkumy v jiných státech ukazují, že nervovými 

a psychickými poruchami a onemocn�ními trpí b�hem života zna�ná �ást obyvatelstva, p�i�emž drtivá v�tšina z nich 

z�stává nediagnostikovaná a nelé�ená. Podle údaj� CZO je pozdní zahájení lé�by deprese pozorováno u 56,3 % a lé�by 

dysthemie u 56 % nemocných (8).
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Sdružuje odborníky v oblasti aromaterapie a zárove� slouží jako pom�cka 
ve�ejnosti p�i výb�ru kvalitního aromaterapeutického ošet�ení. Asociace 
�eských aromaterapeut� zaru�uje dostate�nou kvali� kaci �len� Registru 
a jejich dosaženou odbornost pro aromaterapeutické ošet�ování. Registr 
má t�ístup�ovou základnu s p�esným ozna�ením dosaženého vzd�lání 
a vzd�lávacího za�ízení. 
�leny Registru se stávají automaticky absolventi Institutu aromaterapie 
s ukon�eným vzd�láním a právem užívat titul Odborný aromaterapeut. 
�lenem Registru se m�že dále stát každý, kdo je absolventem vzd�lávacích 
za�ízení uznaných A�A, anebo se prokáže dokladem o p�íslušném odborném 
vzd�lání v minimálním rozsahu 200 výukových hodin. 

OA Odborný aromaterapeut
PA Profesionální aromaterapeut
DA Diplomovaný aromaterapeut

OA Júlia Bechy�ová ..................  Praha 1 .........................  777 236 588 
OA Jana Bergerová...................  Praha 5 .........................  777 194 787
OA Marie Burianová .................  Pelh�imov ......................  607 620 100
OA Danuše Deanová ................  Hluboká n. Vltavou .......  777 811 123
OA Markéta Doležalová ...........  Nové M�sto na M. ........  604 820 087
OA Monika Doležalová .............  Praha 10 .......................  720 755 340
OA Jana Fabiánová...................  Ostrava/Zlín ..................  777 240 472
OA 
ubica Galanská.................  SK – Nová Dubnica ......  00421 902 702 058
OA Erika Geryková....................  Brno...............................  731 171 581
OA Martina Hanzlíková ............  Lipnice n. Sáz. ..............  721 712 328
OA Jana Hašplová ....................  Praha 5 .........................  605 814 834
OA Romana He�ková ...............  Hrádek nad Nisou.........  776 653 421
OA Ivana Horáková...................  Praha 6 .........................  737 922 022
OA Bro�a Hradecká..................  �.Bud�jovice .................  775 067 833
OA Renata Hrn�álová...............  Chrudim ........................  736 102 805
OA Michaela Chmela�ová ........  Praha 1 a 3 ...................  606 681 837
OA Liana Chumlenová..............  Mladá Boleslav .............  732 741 841
PA V�ra Chvojková ...................  Praha 1 .........................  605 234 799
OA Veronika Jure�ková ............  Týn nad Be�vou ............  737 904 522
OA Irina Kaplanová ..................  Ústí nad Labem ............  775 026 356
OA Renata Kle�ková ................  Praha 5 .........................  602 934 975
OA Ivona Knotková...................  D��ín .............................  777 270 282
OA Petra Kodejšková ...............  Benátky n. Jiz. ...............  606 293 928
OA Daniela Krynková ...............  Náchod..........................  777 858 400
OA Martina Ku�erová...............  Tábor .............................  723 413 710 
OA Emílie Kumprichtová ..........  Blansko .........................  605 814 770
OA Barbora Kuruczová.............  Úvaly..............................  605 215 869
OA Sylvie Kvasni�ková .............  Praha 1 .........................  604 243 528
OA Jitka Landsmannová ..........  Praha 1 .........................  603 238 358
OA Alena Laštovi�ková ............  Praha 5 .........................  603 114 233
OA Milena Marková..................  Praha-západ..................  606 657 401
OA Zuzana Mí�ková..................  P�íbram .........................  608 974 557

OA Jaroslava Michelová ...........  SK – Pov. Bystrica.........  00421 907 487 312
OA Marta Morávková ...............  Praha 3 .........................  777 939 903
OA Daniela Musilová................  �. Bud�jovice ................  602 713 288
PA Vladimíra Naušová .............  Plze�..............................  776 823 938
OA Petr Novák ..........................  Praha 3 .........................  775 280 133
DA Barbora Nováková..............  Praha 3 .........................  775 607 046
OA Tereza Nováková ................  Praha 3 .........................  608 755 535
OA Barbara Okleš�ková............  Brno...............................  603 818 757
OA Petra Pavl�..........................  Liberec ..........................  608 031 656
OA Marta Pejchalová ...............  Jind�ich�v Hradec.........  728 308 541
OA Miluše Plechatá..................  Sušice............................  728 218 092
OA Kate�ina Plesníková ...........  Nový Ji�ín ......................  604 316 388
OA Renata Plodková ................  Praha 8 .........................  603 457 164
OA Stanislava Pujmanová........  Praha 4 .........................  774 847 148
PA Alena Rösslerová ................  Litom��ice .....................  773 625 152
OA Libuše Scheimerová ...........  SK – Banská Bystrica...  00421 904 511 892
OA Tatiana Sivoková.................  Pardubice......................  608 562 217
OA Anastázie Skopalová ..........  Ústí nad Labem ............  475 500 583
OA Kamila Skoutajanová .........  Ostrava..........................  605 171 782
OA Jind�iška Slavíková .............  Praha 2 .........................  603 453 184
OA Alena Smahová...................  Praha 2 .........................  604 709 468
OA Martina Smíšková ..............  Šestajovice....................  602 613 011
OA Kate�ina Sodomková..........  Praha 1 .........................  777 737 836
OA Hana Soukupová ................  M�lník ...........................  777 135 207
OA Dagmar Strýhalová.............  Konratice u �B..............  728 124 180
OA Marcela Stýblová ................  Nový Bor........................  731 177 246
OA Svatava Suchardová...........  Praha 8 .........................  604 333 433
OA Hana Svobodová ................  Praha 5 .........................  724 023 190 
OA Lenka Svobodová ...............  Rumburk .......................  775 078 815
OA Jana Šeblová ......................  Tanvald..........................  723 840 318
OA Vlasta Šedivá ......................  Rakovník .......................  737 112 440
OA Pavlína Šalamounová.........  Praha 1 .........................  607 815 160
OA Sylvana Šoleová .................  Praha 7 .........................  604 205 998
OA Anna Šp�rková ...................  Vracovice 58 .................  608 580 789
OA Eva Trojanová......................  Praha 10 .......................  737 966 802
OA Daniela Tužilová..................  Praha 1 .........................  723 562 754
OA Lucie Tvrdíková ...................  Praha 3 .........................  721 117 056
OA Zuzana U	anová ................  SK – Košice ..................   00421 903 745 183
OA Blanka Urbánková .............  Roztoky u Prahy ............  731 526 062
OA Edita Valášková ..................  Náchod..........................  604 265 039
OA Dita Vávrová........................  Praha.............................  602 626 366
OA Helena Viktorinová .............  G-Geisenhausen ...........  0049 874 396 6931
OA Pavla Vorá�ková .................  Prachatice.....................  603 710 784
OA Michaela Vránová...............  Sušice/Praha................  777 881 134
OA Jana Witoszová ...................  Karviná..........................  604 874 796 
OA Št�pánka Zeithamlová .......  Praha 10 .......................  608 581 476
OA Michaela Znamínková ........  Pod�brady .....................  732 521 226
DA Adéla Zrubecká...................  Krásná Lípa...................  777 196 814
OA Petra Žá�ková.....................  Brno...............................  605 536 317

AKTUÁLNÍ KURZY PO�ÁDANÉ A�A
N A L E Z N E T E  N A  W W W . A R O M A T E R A P I E . C Z

R E G I S T R  K V A L I F I K O V A N Ý C H  A R O M A T E R A P E U T 





