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Διαδικτυακή πύλη – σκοπός και περιεχόμενα 

 
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.malwest.gr δημιουργήθηκε η διαδικτυακή 

πύλη MALWEST του προγράμματος. Βασικός σκοπός της δημιουργίας της είναι να 

ευαισθητοποιήσει και να αποτελέσει πηγή πληροφοριών γύρω από τα νοσήματα 

της ελονοσίας και του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας 

καθώς και η εισαγωγή όλου του υλικού σε αυτή ολοκληρώθηκε κατά το πρώτο έτος 

του προγράμματος τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, ενώ 

ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η διαδικτυακή πύλη απευθύνεται 

τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και σε κοινό. 

 

Η ηλεκτρονική πύλη διαθέτει: 

 

1) πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα (περιγραφή προγράμματος, 

συνεργαζόμενοι φορείς, δράσεις και πακέτα εργασίας, παραδοτέα, συναντήσεις και 

πρακτικά συναντήσεων, σεμινάρια-ημερίδες, δημοσιεύσεις-αναφορές και 

ανακοινώσεις-νέα) 

 

2) πληροφορίες σχετικά με το νόσημα της ελονοσίας για τους επαγγελματίες 

υγείας (περιεχόμενα: βασικές πληροφορίες και ιστορική αναδρομή, επιδημιολογικά 

δεδομένα, το παράσιτο και η μετάδοση, κλινική εικόνα, εργαστηριακή διάγνωση, 

θεραπεία, πρόληψη-έλεγχος, διαθέσιμο υλικό) και το κοινό (περιεχόμενα: τι είναι η 

ελονοσία και πώς μεταδίδεται, ιστορική αναδρομή, δεδομένα για την Ελλάδα, 

συμπτώματα, μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, ενημερωτικό υλικό, συχνές 

ερωτήσεις) 

 

3) πληροφορίες σχετικά με το νόσημα του ιού του Δυτικού Νείλου για τους 

επαγγελματίες υγείας (περιεχόμενα: βασικές πληροφορίες για το νόσημα, 

http://www.malwest.gr/
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επιδημιολογικά δεδομένα, ο ιός, κύκλος μετάδοσης του ιού, κλινική εικόνα στον 

άνθρωπο, διάγνωση και θεραπεία, πρόληψη, διαθέσιμο υλικό) και το κοινό 

(περιχεόμενα: τι είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου και πώς μεταδίδεται, δεδομένα για 

την Ελλάδα, συμπτώματα, κύκλος μετάδοσης του ιού, μέτρα προστασίας από τα 

κουνούπια, ενημερωτικό υλικό, συχνές ερωτήσεις) 

 

4) περιοχή εξουσιοδιοτημένων χρηστών, η οποία χωρίζεται σε τέσσερα πεδία:  

 

Α. ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκμάθησης (e-learning) για την 

ελονοσία, στην οποία μπορεί να έχει πρόσβαση κλινικό και εργαστηριακό 

προσωπικό επαγγελματιών υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, λοιπό παραϊατρικό 

προσωπικό, επόπτες υγείας κ.ά). Ο σχεδιασμός της και η πρόσβαση σε αυτή 

ολοκληρώθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του δεύτερου έτους του προγράμματος. Η 

πλατφόρμα διαθέτει 11 παρουσιάσεις (ιστορία της ελονοσίας και σημαντικότερες 

επιστημονικές ανακαλύψεις, επιδημιολογία της ελονοσίας, το παράσιτο της 

ελονοσίας και ο κύκλος μετάδοσής του, ο ρόλος των κουνουπιών στη μετάδοση της 

ελονοσίας, κλινική εικόνα της ελονοσίας, παθοφυσιολογία της ελονοσίας, 

ανοσολογία της ελονοσίας, εργαστηριακή διάγνωση της ελονοσίας για 

εργαστηριακού ιατρούς, εργαστηριακή διάγνωση της ελονοσίας για κλινικούς 

ιατρούς, θεραπεία της ελονοσίας, πρόληψης της ελονοσίας). Στο τέλος κάθε 

παρουσίασης-μαθήματος, παρέχεται η δυνατότητα απάντησης σε ερωτήσεις 

αυτοαξιολόγησης, ενώ η πλατφόρμα διαθέτει εισαγωγικό ερωτηματολόγιο (πριν 

την έναρξη των μαθημάτων) και τελικό ερωτηματολόγιο (μετά το τέλος των 

μαθημάτων) ώστε να αξιολογηθούν οι γνώσεις του συμμετέχοντος πριν και μετά τη 

χρήση της πλατφόρμας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της πλατφόρμας υπό τη 

διαδικτυακή πύλη είναι elearning.malwest.gr, ενώ δοκιμαστική εισαγωγή σε αυτή 

μπορεί να  γίνει με τα στοιχεία password: guestmalwest13&. 

 

http://www.eleraning.malwest.gr/
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Β. φόρουμ (forum) συζητήσεων, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι 

συμμετέχοντες φορείς 

 

Γ. περιοχή καταχώρησης δεδομένων εντομολογικής επιτήρησης, στην 

οποία καταχωρούνται όλα τα στοιχεία της εντομολογικής επιτήρησης και των 

εργαστηριακών αναλύσεων των κουνουπιών 

 

Δ. περιοχή GIS στην οποία δημιουργούνται θεματικοί χάρτες, με βάση τα 

δεδομένα επιτήρησης, για την ελονοσία (δεδομένα επιτήρησης ανθρώπων και 

εντομολογικά δεδομένα) και τον ιό του Δυτικού Νείλου (δεδομένα επιτήρησης από 

ανθρώπους, ιπποειδή, πτηνά και κουνούπια) 
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