
  

Seminář je určen pro specialisty využívající principy tradiční medicíny (od Ájurvedy, 
naturopatie k Tradiční čínské medicíně) ve své odborné praxi. 

PROČ SE ZÚČASTNIT SEMINÁŘE? 

• Dozvíte se další informace o moderních způsobech zdravotní analýzy na základě HRV 

technologií, 

• naučíte se používat individuální přístupy k posuzování zdravotního stavu svých pacientů dle jejich 

konstituce, 

• rozšiříte svou kvalifikaci v různých oblastech tradiční medicíny, 

• naučíte se, jak začlenit nové nástroje a přístupy do vaší odborné praxe, 

• odzkoušíte si výhody plynoucí z použití systému VedaPulse™ pro analýzu zdraví "na klíč" a tvorbu 

dalších doporučení pro lepší zdraví svých pacientů. 

• získáte 10% slevu z kupní ceny technického i programového vybavení Vedapulse včetně 
expertních rozšíření. 

PROGRAM SEMINÁŘE: 

První den: 

• Hlavní principy aroma a bylinné terapie dle konstituce (konstitučních přístupů v Ájurvedě a TČM); 

• Hlavní principy proměnlivosti srdeční frekvence (HRV-Heart Rate Variability) jako metody pulzové 

analýzy (vyhodnocení funkčního stavu pacienta); 

• Cvičení se zařízením VedaPulse Professional. 

Druhý den: 

• Základy klasické pulzové analýzy. Typy a hladiny pulzu; 

• Praktické ověření palpační pulzové analýzy; 

• Teorie Subdóš, praktické příklady diagnóz; 

• Srovnávací analýza konstitučních typů v Ájurvedě a TČM; 

• Hlavní kritéria Vedapulse indexů; 

• Základní přístupy k terapii. 



 

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: 

MUDr. Oleg Sorokin, PhD.  

Oleg je vedoucím vývoje technologie VedaPulse, zakladatel společnosti 
Biokvant a výkonný ředitel Národní ájurvédské lékařské asociace Ruska. 

Vyučuje klinickou fyziologii na Novosibirské státní lékařské univerzitě více než 
15 let a je současně proděkanem fakulty. Oleg zahájil svou vědeckou kariéru 
v laboratoři neuroimunologie v Ústavu klinické imunologie sibiřské pobočky 
Ruské akademie lékařských věd. Praktikuje ájurvédskou medicínu a klinickou 
fytoterapii od roku 2003. Je autorem více než 75 publikací o klinické fyziologii a 
pulzové analýze. 

 

• Seminář se bude konat ve dnech 27.5. (9.00 – 18.00) a 28.5. (9.00 – 16.00) v Praze. 

• Místo konání: hotel ILF, Budějovická 15/743, 140 00, Praha 4 - Michle  

• Cena semináře za 2 dny: 3200,- Kč + DPH. Pro neplátce DPH – 3200,- Kč. V ceně je 
zahrnuto občerstvení během přestávek.  

• Kontaktujte nás pro další informace.  

• Seminář se bude konat v ruském jazyce s překladem do českého jazyka. 
 

 

 

 

Akci organizuje: 

Votum s.r.o. 

Michalská 432/12 

110 00 Praha – Staré Město 

www.hrv-clinic.eu 

www.telemonitoring.cz 

 

info@coherence.cz 

+420-606512067 
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