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Microbiyota Sertifikanızı alın! 

Mikrobiyotayla ilgili pratik eğitime mi ihtiyacınız var? Birkaç saatte bilginizi güncellemek ve 
geliştirmek mi istiyorsunuz? Uluslararası bir uzman ile özel bir danışmanlık seansı 
rezervasyonu mu yapmak istiyorsunuz? Xpeer Medical Education ve Biocodex Microbiota 
Institute doktorların sağlık üzerinde insan mikrobiyotasının önemine dair bilgilerini 
iyileştirmek üzere bir kurs serisi başlatıyor.  

7 Ayrı Dilde Ücretsiz Akredite Kurslar,   

Eğitim seti 4 adet birer saatlik akredite kurstan oluşmaktadır. Sadece 5 dakikanız mı var? Hiç 
sorun değil, her saat birçok mikro-öğrenme videolarından oluşur. Avrupa Sürekli Tıp Eğitimi 
Akreditasyon Konseyi tarafından verilen Avrupa Sürekli Tıp Eğitimi kredilerini almak için kursun 
sonunda bir değerlendirme testi yapılmaktadır. Kurslar 7 ayrı dilde sunulmaktadır: İngilizce, 
Fransızca, İspanyolca, Rusça, Polonyaca, Türkçe ve Portekizce. Biocodex Microbiota 
Institute'un verdiği sınırsız finansal destek sayesinde mümkün olan bu kurslar tamamen 
ücretsizdir ve sadece Xpeer aplikasyonunda bulunmaktadır.  

Xpeer aplikasyonundan uluslararası bir uzman ile özel bir danışmanlık seansı rezervasyonu 
yapın  

Mayıs 2021'de sunulacak ilk seans İlaçlar ve Bağırsak Mikrobiyotası konusunda olacaktır. Vall 
d’Hebron Araştırma Enstitüsünde bir gastroenterelog ve baş araştırmacı olan Profesör Dr. 
Francisco Guarner Aguilar'un yönetimindeki bu kurs mikrobiyota hakkında orta seviye bilgisi 
olan sağlık çalışanları için hazırlanmıştır. Sonradan tekrar görüntülenebilen 3 tavsiye ve 3 
konseptten oluşan görsel bir özet sayesinde sağlık çalışanı bir sonraki hastasında öğrendiklerini 
hemen kullanabilir. Özel: Sağlık çalışanları ayrıca Xpeer aplikasyonunda Pr. Guarner ile özel bir 
danışmanlık seansı randevusu da alabilirler. Beklemeyin mikrobiyota sertifikasını alın!  

 

 

Nasıl Erişilir?  

Xpeer aplikasyonunu indirin, kaydolun ve SBIO21GUA1 referans kodunu girin veya doğrudan 
ana menüye gidin.  

 



2021’de kısa bir süre sonra 

• Klinik uygulamada Aşırı kilo/Obezite ve Mikrobiyota  – Pr Karine Clément – 1 ECMEC Kredi 
• Kinik uygulamada Sindirim Sistemi Semptomları ve Mikrobiyota  – Pr Giovanni Barbara – 1 

ECMEC Kredi 
• Klinik uygulamada ilaçlarda Mikrobiyota  – Pr Karine Clément – 1 ECMEC Kredi 

 

Xpeer Nedir ? 

Xpeer Medical Education piyasadaki tek akredite tıp eğitimi aplikasyonudur ve sadece 5 
dakikalık mikro-öğrenmeye yönelik ilgi çekici videolar içermektedir. Kullanıcı deneyimin 
kişiselleştirmek için güçlü bir algoritma ve en popüler eğlenceli streaming platformları gibi 
içerikler ile sürekli eğitim ve sağlık çalışanlarının mesleki gelişimi için yepyeni bir deneyim 
sunmaktadır. Avrupa Tıp Uzmanları Birliği tarafından akredite olan bu aplikasyon kaliteli 
bilimsel tıp eğitimi dersleri sunmaktadır. Xpeer'de 2021 yılı için uzmanlığınız, teknolojiler ve 
mesleki ve kişisel becerilerde 500 saatlik tıp eğitimi ve Mikrobiyota ile ilgili bu müfredatı 
bulacaksınız. 

 

Microbiyota Institute hakkında 

Biocodex Microbiota Institute insan mikrobiyotasına ilişkin bilgileri kitlelere yayarak sağlığı 
desteklemeyi amaçlayan bir uluslararası bilimsel enstitüsüdür.  Bunu yapmak için Enstitü hem 
sağlık çalışanlarına hem de genel halka, vücudun hala az bilinen bu organının merkezi rolü 
hakkında farkındalıklarını artırmaya yöneliktir. 

 

 


