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międzynarodowe centrum wiedzy poświęcone mikrobiocie! 

 

 

 

Chcesz być na bieżąco z wiedzą o mikrobiocie? Musisz pogłębić swoją wiedzę? Szukasz przydatnego, 
wiarygodnego partnera w dziedzinie badań i informacji o praktyce klinicznej? Biocodex Microbiota 
Institute uruchamia centrum wiedzy poświęcone mikrobiocie. Ten portal dostarczy Ci rzetelnych, 
aktualizowanych, adekwatnych treści. Odzwierciedla on również dynamizm i innowacyjność badań 
nad ludzką mikrobiotą. 

 

To międzynarodowe centrum internetowe dostępne w 7 językach (angielskim, francuskim, 
hiszpańskim, rosyjskim, polskim, tureckim i portugalskim) oferuje najnowsze informacje naukowe 
i dane dotyczące mikrobioty, w tym treści udostępniane wyłącznie przez Instytut, takie jak magazyn 
Microbiota, foldery tematyczne, kursy ustawicznego kształcenia medycznego (UKM) i wywiady 
z ekspertami. 



Pożyteczny i wiarygodny partner dla pracowników ochrony zdrowia  

W sekcji przeznaczonej dla pracowników ochrony zdrowia znajdziesz także praktyczne, edukacyjne 
infografiki, takie jak „Co to są probiotyki?” albo „Co musisz wiedzieć o 6 mikrobiotach ludzkiego 
organizmu”. Możesz je łatwo pobrać i pokazywać swoim pacjentom. Chcesz dzielić się z pacjentami 
innymi informacjami? Zachęć ich do zapoznania się z sekcją dla wszystkich naszego portalu poprzez 
wyznaczone do tego celu ścieżki internetowe, które zaprowadzą ich do aktualizowanych, przydatnych 
i zrozumiałych treści. 

Trzymaj rękę na pulsie, bądź na bieżąco! 

W centrum dostępne są również kalendarze kongresów, w których znajdziesz nadchodzące wydarzenia 
związane z mikrobiotą. Gdy już zwiedzisz nasz portal, nie zapomnij zasubskrybować „Microbiota 
Digest” – comiesięczny biuletyn zawierający najnowsze wiadomości o mikrobiocie. Chcesz udostępnić 
publikację? Obserwować na żywo konferencję (WGO, ESPGHAN i inne) na Twitterze? Albo przeglądać 
nowe twitterowe konto Microbiota Institute (@Microbiota_Inst), prowadzone z myślą o dotarciu do 
jak największej grupy pracowników ochrony zdrowia, którzy chcą na bieżąco otrzymywać najnowsze 
informacje o mikrobiocie? Dostarczając pracownikom ochrony zdrowia najnowszych informacji 
naukowych i danych, a także różnorodnych narzędzi i usług edukacyjnych, portal Biocodex Microbiota 
Institute ma im pomagać w podnoszeniu na co dzień poziomu wiedzy pacjentów o ich schorzeniach.  

– Chcemy popularyzować wiedzę o fundamentalnej roli tego ważnego organu poprzez rzetelne, 
aktualne i przydatne treści przeznaczone dla lekarzy i odbiorców spoza sektora ochrony zdrowia – 
powiedziała Murielle Escalmel, dyrektor ds. korporacyjnej komunikacji naukowej. – Poprzez to 
centrum wiedzy poświęcone mikrobiocie chcemy ugruntować pozycję Biocodex Microbiota Institute 
jako ważnego źródła informacji dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej o naszej mikrobiocie. 
Dotrzymujemy też obietnicy dostarczania naukowych informacji dla lepszego zdrowia!   

 

O Microbiota Institute 

Biocodex Microbiota Institute jest międzynarodową instytucją naukową, której działalność polega na 
propagowaniu dbałości o zdrowie poprzez popularyzację wiedzy o mikrobiocie człowieka. W tym celu Instytut 
zwraca się zarówno do pracowników ochrony zdrowia, jak i do społeczeństwa, aby uświadamiać wszystkim 
istotną rolę tego wciąż jeszcze nieznanego organu.  
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