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Η ιστοσελίδα αυτή αναφέρεται στην ηπατίτιδα C. Πρόκειται για ένα site που περιέχει 
αναλυτικά όλα όσα χρειάζεται να ξέρει ένας ασθενής που πάσχει από ηπατίτιδα C, 
ενώ το Hepatitis Central™ είναι σύμφωνο με τις αρχές του HONcode of the Health On 

the Net Foundation. Έτσι, μπορεί εύκολα ένας γιατρός να εμπιστευτεί την εγκυρότητα της 
ιστοσελίδας και να παραπέμψει σε αυτήν τον ασθενή του, προκειμένου ο τελευταίος να 
αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες για την πάθησή του.

Μέσα από το site αυτό, μπορεί κανείς να ενημερωθεί τόσο για τη συμπτωματολογία της νόσου, 
όσο και για τον τρόπο μετάδοσής της (και πώς μπορεί να αποφύγει κανείς τη μόλυνση, ειδικά 
αν συμβιώνει με έναν πάσχοντα) . Επιπλέον, αναλύονται ενδελεχώς οι τρόποι διάγνωσης και τα 
εργαστηριακά ευρήματα της πάθησης αυτής, καθώς και οι επιπλοκές από την οξεία αλλά και τη 
χρόνια μορφή της . Περιγράφονται λεπτομερώς τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται σήμερα, η 
αποτελεσματικότητά τους, καθώς και οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειές τους . Πέραν της φαρ-
μακευτικής θεραπείας όμως, προτείνονται και εναλλακτικές μορφές αντιμετώπισης της νόσου και 
των συμπτωμάτων της, μέσω ειδικής δίαιτας αλλά και μέσω της επιστήμης της βοτανολογίας .

Το site περιέχει επίσης ειδικούς συνδέσμους (links) με ομάδες υποστήριξης πασχόντων από 
ηπατίτιδα C, ώστε οι ασθενείς να μάθουν πώς να αντιμετωπίζουν καλύτερα τη νόσο τους, αλλά 
και να εξασφαλίσουν την ψυχολογική υποστήριξη που ενδεχομένως χρειάζεται ένας ασθενής που 
πάσχει από μια χρόνια και σοβαρή νόσο .

Για την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση, στο site γίνεται αναφορά των βιβλίων και περιοδικών που μπορεί να φανούν χρήσιμα σε κάποιον που επιθυμεί 
να ενημερωθεί για τη νόσο . Εξάλλου, για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, σε ειδική σελίδα του site παρατίθενται ενδιαφέροντα άρθρα 
επικαιρότητας και newsletters σχετικά με τα νεότερα δεδομένα πάνω στη νόσο αυτή .

Τέλος, σε ειδικό κομμάτι του site γίνεται αναφορά και περιγραφή μιας ιδιαίτερης κλινικής οντότητας, της αυτοάνοσης ηπατίτιδας, των εκδηλώσεών 
της, κλινικών και εργαστηριακών και της θεραπείας της, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη σύγκριση και τις διαφορές της με την ηπατίτιδα C .

Ανακεφαλαιώνοντας, η ιστοσελίδα αυτή μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμη στον πάσχοντα από ηπατίτιδα C και το περιβάλλον του, δεδομένου του ότι οι 
παρεχόμενες πληροφορίες γίνονται εύκολα κατανοητές από το μη γιατρό . Είναι λοιπόν χρήσιμο ο θεράπων ιατρός να ενημερώσει τον ασθενή του για 
το site αυτό, ώστε ο τελευταίος να έχει άμεση πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα και τις εξελίξεις που αφορούν στην πάθησή του .

Η ιστοσελίδα αυτή, της American Society for Gastrointestinal Endoscopy 
(ASGE)Αμερικανική κοινότητα της Γαστρεντερολογικής Ενδοσκόπησης 
είναι χρήσιμη τόσο για ένα γιατρό όσο και για το ευρύ κοινό. Ακόμα 

και αν δεν είναι κανείς εγγεγραμμένος στην ASGE, μπορεί να επισκεφτεί 
και να χρησιμοποιήσει την εν λόγω ιστοσελίδα τόσο για ενημέρωση όσο 
και για τις ποικίλες άλλες παρεχόμενες δραστηριότητες.

Στην αρχική σελίδα παρατίθενται ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις εξελίξεις 
στο χώρο της Γαστρεντερολογίας γενικά, αλλά και των ενδοσκοπικών μεθόδων 
ειδικότερα και περιγράφονται περιληπτικά τα ανάλογα δημοσιευμένα άρθρα, σε 
συνδυασμό με απευθείας συνδέσμους (links) στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, ώστε 
να μπορεί κανείς να βρει περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα που τον 
ενδιαφέρουν . Οι παρεχόμενες πληροφορίες αφορούν στις εξελίξεις στην κλινική 
πράξη, σε γαστρεντερολογικά συνέδρια, αλλά και σε μετεκπαιδευτικά σεμινάρια . 
Εξάλλου, μέσω του site είναι δυνατό να κάνει κανείς απευθείας εγγραφή στο 
συνέδριο ή το σεμινάριο που τον ενδιαφέρει . Επιπλέον, μέσα από τις επιμέρους 
θεματικές ενότητες της ιστοσελίδας μπορεί κανείς να ενημερωθεί για τη δράση 
του ASGE Foundation καθώς και για το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα .

Ταυτόχρονα, είναι μια ιστοσελίδα χρήσιμη και για το γαστρεντερολογικό ασθενή, 
ο οποίος, μέσα από την ιστοσελίδα αυτή, είναι δυνατό να έρθει σε επαφή με 
οποιονδήποτε γιατρό-μέλος της κοινότητας, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας 

του, αλλά και να ενημερωθεί μέσω ειδικών ηλεκτρονικών εντύπων για την όποια πάθηση και την όποια ενδοσκοπική μέθοδο ενδιαφέρεται . Επιπλέον, 
παρέχονται πληροφορίες που αφορούν στην προληπτική ιατρική, όπως για παράδειγμα το screening test για τον καρκίνο του παχέος εντέρου .

Επιπροσθέτως, υπάρχει ειδική ενότητα όπου παρουσιάζονται βιβλία, περιοδικά, οπτικοακουστικό υλικό (CD, DVD) κ .λπ ., γαστρεντερολογικού περιεχο-
μένου, τα οποία απευθύνονται τόσο σε γιατρούς, όσο και στο ευρύ κοινό . Το εν λόγω site παρέχει τη δυνατότητα, ακόμα και για κάποιον που δεν είναι 
μέλος, να κάνει αγορές on line των προαναφερθέντων .

Εν κατακλείδι, πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον και εύχρηστο site,το οποίο συγκεντρώνει τις τρέχουσες εξελίξεις και τα νεότερα δεδομένα στον 
τομέα της Γαστρεντερολογίας και της Ενδοσκόπησης, ώστε να μπορεί ο καθένας, εύκολα και άμεσα να ενημερωθεί για ό,τι καινούριο .

ΕΠιΜΕλΕιΑ: κωΝΣτΑΝτιΝΑ ΠΑΠΑΓΓΕλόΠόΥλόΥ
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http://www.wjgnet.com/10079327/index.jsp

Η ιστοσελίδα αυτή αποτελεί το επίσημο site της World Journal of Gastroenterology. Περι έχει όλα τα τεύχη της εφημερίδας που έχουν εκδοθεί, από την αρχή της 
λειτουργίας της έως τον τρέχοντα μήνα, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο εύκολα προσβάσιμα όλα τα άρθρα που έχουν δημοσιευτεί σε αυτή.

Η εφημερίδα ξεκίνησε το 1995 ως τριμηνίαια έκδοση, για να καταλήξει σταδιακά, το 2005, εβδομαδιαία . Πλέον εκδίδονται 48 τεύχη ετησίως, με έδρα την Κίνα . Η 
Συντακτική Επιτροπή αποτελείται από 1212 μέλη και αντιπροσωπεύει μια ομάδα ειδικών στον τομέα της Γαστρεντερολογίας και Ηπατολογίας, οι οποίοι προέρχονται από 60 
διαφορετικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας . Συντακτικές ομάδες από όλον τον κόσμο αποστέλλουν άρθρα στην εφημερίδα, συμβάλλοντας τοιουτοτρόπως 
στην επικοινωνία μεταξύ των Γαστρεντερολόγων σε παγκόσμιο επίπεδο . Η δυνατότητα των γιατρών-μελών της εφημερίδας να υποβάλουν τα προς δημοσίευση άρθρα τους 
μέσω της ιστοσελίδας διευκολύνει ακόμα περισσότερο την επικοινωνία .

Επιπλέον, η ιστοσελίδα εμπεριέχει ειδικό link για άμεση σύνδεση με το site του PapMed, ώστε να μπορεί άμεσα κανείς να αναζητά πληροφορίες σ’ αυτή τη βάση δεδομένων . 
Μέσω τις ιστοσελίδας παρέχεται ακόμα η δυνατότητα να αποστείλει όποιος επιθυμεί σχόλια, τόσο για την εφημερίδα αυτή καθ’ αυτή, όσο και για τα επιμέρους άρθρα, μετα-
τρέποντας την απλή πληροφόρηση σε ένα είδος διαδραστικής επικοινωνίας .

Συμπερασματικά, η ιστοσελίδα της εφημερίδας αυτής είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και ενδιαφέρουσα, δεδομένου του ότι, μέσω αυτής, ο καθένας μπορεί να ανατρέξει στις τελευ-
ταίες παγκοσμίως ανακαλύψεις στον τομέα της Γαστρεντερολογίας, ενώ τα άρθρα της συντάσσουν γιατροί με διεθνές κύρος . IG




