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Zdobądź certyfikat wiedzy o mikrobiocie! 

Potrzebujesz praktycznego szkolenia w dziedzinie mikrobioty? Chcesz w ciągu kilku godzin 
zaktualizować i poszerzyć swoją wiedzę? Chcesz zarezerwować prywatną sesję mentoringu z 
międzynarodowym ekspertem? Xpeer Medical Education i Biocodex Microbiota Institute 
uruchamiają serię kursów podnoszących poziom wiedzy lekarzy o wpływie mikrobioty ludzkiej 
na zdrowie.  

Bezpłatne, akredytowane kursy w 7 językach 

Program szkoleniowy obejmuje 4 jednogodzinne akredytowane kursy. Masz tylko 5 minut? 
Nie ma problemu – każda godzina składa się z kilku filmów mikroedukacyjnych. Na 
zakończenie kursu można przystąpić do testu pozwalającego otrzymać punkty Europejskiego 
Doskonalenia Zawodowego Lekarzy przyznawane przez Europejską Komisję Akredytacji 
Doskonalenia Zawodowego. Kursy są dostępne w 7 językach angielskim, francuskim, 
hiszpańskim, rosyjskim, polskim, tureckim i portugalskim. Dzięki nieograniczonej subwencji 
Biocodex Microbiota Institute kursy są całkowicie bezpłatne i dostępne tylko w aplikacji Xpeer. 

Zarezerwuj prywatną sesję mentoringu z ekspertem w aplikacji Xpeer 

Pierwsza sesja, dostępna w maju 2021 r., będzie poświęcona lekom i mikrobiocie jelit. 
Poprowadzi ją profesor Francisco Guarner Aguilar, gastroenterolog i naukowiec instytutu 
badawczego Vall d’Hebron (Barcelona). Kurs ten jest przeznaczony dla pracowników ochrony 
zdrowia o średnim poziomie wiedzy na temat mikrobioty. Wizualne podsumowanie 
obejmujące 3 zalecenia i 3 pojęcia do przyswojenia pozwala uczestnikowi kursu natychmiast 
wykorzystać zdobytą wiedzę w kontakcie z pacjentem. Pracownicy ochrony zdrowia mają 
również ekskluzywną możliwość zarezerwowania prywatnej sesji mentoringu z profesorem 
Guarnerem w aplikacji Xpeer. Nie czekaj – zdobądź certyfikat wiedzy o mikrobiocie! 

 

 

Jak to zrobić?  

Pobierz aplikację Xpeer, zarejestruj się i wprowadź kod SBIO21GUA1 lub przejdź bezpośrednio 
do głównego menu.  

 



Już wkrótce w 2021 r. 

• Nadwaga/otyłość a mikrobiota w praktyce klinicznej – prof. Karine Clément, 1 punkt ECMEC 
• Zaburzenia trawienia a mikrobiota w praktyce klinicznej – prof. Giovanni Barbara, 1 punkt 

ECMEC 
• Wpływ mikrobioty na leki w praktyce klinicznej – prof. Francisco Guarner, 1 punkt ECMEC 

 

O aplikacji Xpeer 

Xpeer Medical Education to pierwsza na rynku aplikacja do punktowanych szkoleń medycznych. 
Zawiera ona ciekawe filmy mikroedukacyjne trwające tylko 5 minut. Dzięki silnemu algorytmowi do 
personalizacji treści oraz wrażeń użytkownika wzorowanemu na najpopularniejszych platformach z 
materiałami filmowymi Xpeer oferuje pracownikom ochrony zdrowia zupełnie nowy rodzaj kształcenia 
ustawicznego i rozwoju. Aplikacja została akredytowana przez Europejską Unię Lekarzy Specjalistów. 
Oferuje naukowe szkolenia medyczne wysokiej jakości. W 2021 r. w Xpeer będzie dostępny niniejszy 
program dotyczący mikrobioty oraz 500 godzin szkoleń medycznych w zakresie Twojej specjalizacji, 
technologii oraz kompetencji zawodowych i osobistych. 

! !

Biocodex 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.  

 

 


