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Ιστορικό 

Η κύρια ******, ηλικίας 54 ετών σήµερα, εισήχθη στις 22.4.1998 στη Γυναι-
κολογική Κλινική του Γενικού Περιφερειακού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πει-
ραιά (στο εξής: ΓΠΑΝΠ) «Μεταξά», για προγραµµατισµένη χειρουργική επέµβαση 
(ολική υστερεκτοµή, δηλαδή αφαίρεση µήτρας µε τα εξαρτήµατά της) εξαιτίας ινω-
µυωµάτων στη µήτρα. Κατά το προεγχειρητικό στάδιο, και συγκεκριµένα στις 
23.4.1998, υποβλήθηκε σε όλες τις προβλεπόµενες προεγχειρητικές εξετάσεις µετα-
ξύ των οποίων και σε εξέταση για επιφανειακό  αντιγόνο (ΗBsAg) του ιού της ηπα-
τίτιδας Β, η οποία ήταν αρνητική (βλ. σχετ. 1). 

Στη συνέχεια υποβλήθηκε στις 28.4.1998 στην εν λόγω χειρουργική επέµβαση, 
κατά τη διάρκεια της οποίας της έγινε µετάγγιση δύο µονάδων αίµατος. Μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση της εγχείρησης έλαβε εξιτήριο στις 6.5.1998. 

Μετά από διάστηµα τριών περίπου µηνών, η κυρία ****** παρουσίασε ίκτερο, 
υπέρχρωση ούρων και αποχρωµατισµό κοπράνων. Στις 10.8.1998 εισήχθη επειγό-
ντως στο Ιπποκράτειο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών, όπου διαπιστώ-
θηκε ότι πάσχει από οξεία ηπατίτιδα Β (βλ. σχετ. 2). Στο νοσοκοµείο αυτό νοσηλεύ-
τηκε µέχρι 12.8.1998.  

Στη συνέχεια η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε επιδείνωση, µε αποτέ-
λεσµα να εισαχθεί για δεύτερη φορά επειγόντως, την 1.9.1998 στο Γενικό Περι-
φερειακό Νοσοκοµείο Αττικής «Σισµανόγλειο». Η ιατρική διάγνωση για άλλη µια 
φορά ήταν οξεία ηπατίτιδα Β (βλ. σχετ. 3). Στο συγκεκριµένο νοσοκοµείο νοση-
λεύτηκε επί 18 ηµέρες και εξήλθε κλινικά βελτιωµένη στις 18.9.1998. Έκτοτε, η κυ-
ρία ****** κατά δήλωσή της, υποφέρει, εξ’ αιτίας της ηπατίτιδας Β, από διάφορες 
και ποικίλες ανωµαλίες που υπέστη η υγεία της. Ως επί το πλείστον πρόκειται για 
αρθραλγίες, οι οποίες έχουν µειώσει σε πολύ µεγάλο βαθµό την ποιότητα του βιοτι-
κού της επιπέδου και την καθηλώνουν για µεγάλα χρονικά διαστήµατα στο κρεβάτι.   

Η κυρία ****** µε την αναφορά της στο Συνήγορο του Πολίτη υποστηρίζει 
ότι η εµφάνιση ηπατίτιδας Β, τρεις σχεδόν µήνες µετά τη χειρουργική επέµβαση, 
στην οποία υπεβλήθη στο ΓΠΑΝΠ «Μεταξά», οφείλεται αποκλειστικά σε µολυσµέ-
νο αίµα που της µεταγγίσθηκε κατά τη διάρκεια της εγχείρησης.  

 
Κρίσιµα δεδοµένα στη συγκεκριµένη µετάγγιση αίµατος 

Ο Συνήγορος του Πολίτη ερεύνησε την υπόθεση διενεργώντας αυτοψία και ε-
ξετάζοντας προσεκτικά τα στοιχεία του ιατρικού φακέλου της παραπονούµενης, που 
τηρούνται στο Νοσοκοµείο «Μεταξά». Επιπλέον στη ∆ιεύθυνση Αιµοδοσίας του 
ιδίου Νοσοκοµείου, έλεγξε τα διαθέσιµα στοιχεία που αφορούσαν τη συγκεκριµένη 
µετάγγιση αίµατος, δηλαδή τις καρτέλες αιµοδοτών καθώς και το βιβλίο καταχώρι-
σης στοιχείων δοτών και δεκτών. 

Από την παραπάνω έρευνα προέκυψε ότι, κατά τη διάρκεια της εγχείρησης 
στην οποία  υποβλήθηκε η κυρία ****** στις 28.4.1998, της έγινε µετάγγιση δύο 
µονάδων αίµατος. Η µία εξ’ αυτών, προερχόταν από τον εθελοντή τακτικό αιµοδότη 
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κύριο ******, στο αίµα του οποίου δεν διαγνώσθηκε κατά τους σχετικούς ελέγχους 
της Αιµοδοσίας, σύµφωνα µε την καρτέλα που τηρείται εκεί, ούτε η ύπαρξη επιφα-
νειακού αντιγόνου (HBsAg), ούτε αντισώµατος στο πυρηνικό αντιγόνο (anti-HBc) 
(βλ. σχετ. 4). ∆ηλαδή το αίµα αυτό ήταν αρνητικό στους δείκτες ηπατίτιδας Β, και 
συνεπώς ασφαλές για µετάγγιση. 

Η άλλη µονάδα αίµατος που έλαβε η κυρία ****** προερχόταν από τον αιµο-
δότη κύριο ******. Από τις εξετάσεις για τους δείκτες ηπατίτιδας που έγιναν στο 
αίµα του κυρίου ******, όπως αυτές καταγράφονται στην καρτέλα αιµοδοσίας, προ-
έκυψε ότι το αίµα του ήταν αρνητικό στο επιφανειακό αντιγόνο του ιού της ηπατίτι-
δας Β (HbsAg), αλλά θετικό ως προς το αντίσωµα στο πυρηνικό αντιγόνο του ιδίου 
ιού (anti-HBc ή anti-core ή αντι-COR, όπως για συντοµία γράφεται στους ιατρικούς 
φακέλους). Το τελευταίο αυτό αντίσωµα (anti-HBc), είναι ένας δεύτερος δείκτης µο-
λυσµατικότητας του αίµατος για ηπατίτιδα Β, και εφόσον αποδειχθεί θετικός επι-
βάλλεται η περαιτέρω διερεύνηση του αίµατος ώστε µε τις σχετικές εξετάσεις να 
αποκλεισθεί πιθανή µολυσµατικότητά του. Η ένδειξη αυτή αναγράφεται µε µελάνι 
διαρκείας ως “COR (+)” στο κάτω µέρος, της καρτέλας του κυρίου ****** (βλ. 
σχετ. 5). 

Από την ισχύουσα νοµοθεσία, (Υπ. Απόφ. 2058/90, ΦΕΚ. 35/Β/90), για το έ-
λεγχο της µολυσµατικότητας του αίµατος του δότη αναφορικά µε την ύπαρξη ηπατί-
τιδας Β, προβλέπεται και επιβάλλεται, ως απαραίτητη εξέταση, µόνο αυτή για το ε-
πιφανειακό αντιγόνο του ιού της ηπατίτιδας Β (HBsAg). Παρά ταύτα στη ∆ιεύθυνση 
Αιµοδοσίας του ΓΠΑΝΠ «Μεταξά» (όπως προκύπτει από την προφορική αλλά και 
γραπτή δήλωση της διευθύντριας του τµήµατος Αιµοδοσίας, κυρίας ******) ακο-
λουθείται ως πάγια τακτική ο πρόσθετος έλεγχος του προς µετάγγιση αίµατος και για 
την ύπαρξη του αντισώµατος στο πυρηνικό αντιγόνο του ιού της ηπατίτιδας Β (anti-
HBc). Αυτό γίνεται µε σκοπό τον ασφαλέστερο έλεγχο του υποψήφιου προς µετάγ-
γιση αίµατος και την αποφυγή µετάδοσης ηπατίτιδας Β µέσα από τη µετάγγιση. Ο 
έλεγχος αυτός έχει νόηµα να γίνεται και σύµφωνα µε τα διεθνή ιατρικά δεδοµένα, 
γιατί: «εξαιτίας των διαφορών που παρατηρούνται στο χρόνο εµφάνισης αντισωµάτων 
στο επιφανειακό αντιγόνο (HbsAg)  µετά από λοίµωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β, 
µερικές φορές σηµειώνεται ένα χάσµα µερικών εβδοµάδων κατά τη διάρκεια του ο-
ποίου έχει εξαφανισθεί το επιφανειακό αντιγόνο (HbsAg) του ιού, και δεν έχει εµφα-
νισθεί ακόµα το αντίσωµά του (anti-HBs), το οποίο δείχνει αποδροµή της λοίµωξης. 
Σε αυτό το χρονικό διάστηµα που ονοµάζεται το διάστηµα του «παραθύρου», το 
αντίσωµα στο πυρηνικό αντιγόνο (anti-HBc),  µπορεί να είναι το µόνο ορολογικό 
στοιχείο παρούσας ή πρόσφατης λοίµωξης, και αίµα που περιέχει αντισώµατα στο 
πυρηνικό αντιγόνο (anti-HBc) µε απουσία επιφανειακού αντιγόνου (HbsAg) και 
απουσία αντισώµατος στο επιφανειακό αντιγόνο (anti-HBs), έχει παρουσιασθεί σε 
περιπτώσεις ηπατίτιδας Β µετά από µετάγγιση αίµατος». (Πιστή µετάφραση από: 
Harrison’s PRINCIPLES OF INTERNAL MEDICINE, 12th International Edition, 
1991, Vol. 2, σελ. 1323).  

 
Ενέργειες του Συνηγόρου του Πολίτη  

Μετά την συγκέντρωση και την αξιολόγηση του συνολικού αποδεικτικού υλι-
κού, ο Συνήγορος του Πολίτη, προχώρησε στην εκτίµηση των ιατρικών δεδοµένων, 
των αιµατολογικών εξετάσεων και των σχετικών γνωµατεύσεων και απέστειλε άµε-
σα επιστολή προς τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του ΓΠΑΝΠ «Μεταξά» (βλ. σχετ. 6). Με 
την επιστολή αυτή ζητήθηκε από τη ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου να δοθούν στο Συ-
νήγορο του Πολίτη οι συµπληρωµατικές εξετάσεις που έγιναν στο αίµα του κυρίου 
****** [το οποίο είχε βρεθεί θετικό στο αντίσωµα του πυρηνικού αντιγόνου, δηλαδή 
µε anti-core (+)], ώστε να αποκλεισθεί το ενδεχόµενο µολυσµατικότητας του αίµα-
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τός του, που κατ’ αρχήν προκύπτει από την ανεύρεση θετικού πυρηνικού αντισώµα-
τος. 

Σε απάντηση στην επιστολή αυτή ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου µας 
διαβίβασε, το απευθυνόµενο προς τον ίδιον, χειρόγραφο υπηρεσιακό σηµείωµα της 
κυρίας ******, διευθύντριας του Τµήµατος Αιµοδοσίας. Με το υπηρεσιακό αυτό 
σηµείωµα δίνεται η εξής απάντηση στα ερωτήµατα που έθεσε ο Συνήγορος του Πο-
λίτη: «[…] Στην Αιµοδοσία µας ελέγχουµε όλους τους αιµοδότες και ως προς το anti 
– cor αντίσωµα (χωρίς αυτό να µας το επιβάλει ο νόµος) και όσοι απ΄ αυτούς έχουν 
υψηλό τίτλο anti – cor αντίσωµα ελέγχονται και για anti S αντίσωµα. Όσα από τα αί-
µατα έχουν και anti-S αντίσωµα, αυτά τα αίµατα δίδονται προς χορήγηση, ενώ αυτά 
που δεν έχουν anti S αντίσωµα απορρίπτονται. Η γιατρός της Επιτροπής (δηλαδή του 
Συνηγόρου του Πολίτη), βλέποντας στην κάρτα ενός αιµοδότη να έχει αναγραφεί anti 
– cor θετικό, το θεώρησε ύποπτο ίσως και µας ζητάει στην επιστολή γιατί δεν προβή-
καµε για περαιτέρω έλεγχο. Ενώ της είχα εξηγήσει γιατί έχει αναγραφεί το anti – cor.” 
(βλ. σχετ. 7).  

Στη συνέχεια και αφού κρίθηκε ότι µε το παραπάνω υπηρεσιακό σηµείωµα δεν 
παρασχέθηκαν οι απαιτούµενες και ανάλογες µε τη σοβαρότητα του θέµατος εξη-
γήσεις από τη ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου, ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε την 
από 17.2.1999 νέα επιστολή του προς τον Πρόεδρο του ∆.Σ. ζητώντας να απαντηθεί 
µε σαφήνεια η προηγούµενη επιστολή, να δοθούν συγκεκριµένες απαντήσεις για 
τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στο αίµα του κυρίου ****** και ειδικά αυτές που 
έγιναν αφού ανιχνεύτηκε το θετικό πυρηνικό αντίσωµα στο αίµα του, και τέλος να 
αποσταλούν τα αποδεικτικά των εξετάσεων αυτών (βλ. σχετ. 8). 

Ως απάντηση του Νοσοκοµείου, ελήφθη η από 30.3.1999 επιστολή του Προέ-
δρου του ∆.Σ. και το συνηµµένο σε αυτή χειρόγραφο σηµείωµα της ∆ιευθύντριας 
του Τµήµατος Αιµοδοσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι «[…] στην αιµοδοσία µας ελέγ-
χονται οι αιµοδότες και για τον προσδιορισµό anti – core αντίσωµα. Όσοι έχουν υψη-
λό τίτλο δηλ. κάτω από 0,080 s/co υποβάλλονται και σε έλεγχο προσδιορισµού anti – s 
αντίσωµα. Στο συγκεκριµένο δότη κύριο ******  το anti – core αντίσωµα βρέθηκε µε 
χαµηλό τίτλο και θεωρήθηκε το αίµα κατάλληλο για µετάγγιση.» Περαιτέρω αναφέρε-
ται στο θέµα της προσκόµισης αποδεικτικών στοιχείων και επισηµαίνει ότι «[…] τα 
ακριβή αποτελέσµατα µε ποσοτικούς τίτλους (προσδιορισµός) των ορολογικών εξετά-
σεων φυλάσσονται στην αιµοδοσία για ένα µήνα, και µετά απορρίπτονται διότι δεν υ-
πάρχει µηχανογράφηση στην αιµοδοσία µας» (βλ. σχετ. 9). Με την απάντηση αυτή 
δεν παρέχεται οιαδήποτε ουσιαστική εξήγηση για τον λόγο αναγραφής της ένδειξης 
“COR (+)” στην καρτέλα του κυρίου ******.  

 
∆ιαπιστώσεις 

Α. Μετά την ανάλυση των παραπάνω δεδοµένων, ο Συνήγορος του Πολίτη κα-
τάληξε στα εξής συµπεράσµατα: 

1. Η κυρία ******, ως διευθύντρια του τµήµατος Αιµοδοσίας, διενήργησε πέ-
ραν της επιβαλλόµενης από το νόµο, εξετάσεις για αντιπυρηνικό αντίσωµα στον ιό 
της ηπατίτιδας Β (anti-HBc) ή όπως για συντοµία αναφέρεται, “COR”. Τα αποτελέ-
σµατα της εξέτασης αυτής, όπως προκύπτει από την καρτέλα του αιµοδότη *****, 
ήταν θετικά. Παρόλα αυτά, δεν αξιολογήθηκαν όπως οι κανόνες της ιατρικής επι-
στήµης ορίζουν. Αντί λοιπόν όπως θα έπρεπε το συγκεκριµένο αίµα είτε να απορρι-
φθεί, είτε να υποβληθεί σε σειρά πρόσθετων ελέγχων, ώστε να κριθεί η καταλληλό-
τητά του ή µη για µετάγγιση, άνευ  ετέρου διατέθηκε στην κυρία *******. 

2. Η κυρία ****** αρνείται κατ’ επανάληψη να εξηγήσει λογικά το γεγονός 
που προαναφέρθηκε, παρά τις επανειληµµένες ενοχλήσεις µας. Από τα διαθέσιµα 
στοιχεία δεν προκύπτει η καταλληλότητα του µεταγγισθέντος αίµατος. Αντίθετα από 



 4

την καρτέλα του δότη, όπου αναγράφεται “COR (+)”, συνάγεται η ακριβώς αντίθετη 
διαπίστωση, δηλαδή ακαταλληλότητα του αίµατος αυτού.  

3. H κυρία ******, η οποία έλαβε το αίµα του κυρίου ****** µε µετάγγιση, 
νόσησε από ηπατίτιδα Β περίπου [τρεις] 3 µήνες µετά την µετάγγιση του πιθανώς 
ύποπτου αίµατος, δηλαδή µέσα στο προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα που ορίζεται 
από τη βιβλιογραφία ως χρόνος επώασης του ιού (από 1 µέχρι 6 µήνες, µε µέσο όρο 
2 µέχρι 3 µήνες) (Harrison’s, PRINCIPLES OF INTERNAL MEDICINE, 12th 
EDITION, 1991, Vol. 2, σελ. 1327, table 252-2). Η συγκεκριµένη ασθένεια (ηπατί-
τιδα Β) προκαλεί διάφορες σοβαρές επιπλοκές, κάποιες από τις οποίες είναι πυρετός 
και αρθρίτιδα, καθώς και πολλές βλάβες στο ήπαρ µε πιθανό κίνδυνο της ίδιας της 
ζωής της ασθενούς.   

4. Κατά τη διερεύνηση των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων, διαπιστώθηκε 
σοβαρή δυσλειτουργία κατά την τήρηση των προβλεποµένων αρχείων αιµοδοσίας. 
Ειδικότερα αναζητήθηκαν ανεπιτυχώς τα αποτελέσµατα των εξετάσεων που έγιναν 
στο αίµα του κυρίου ****** για το αντίσωµα στο πυρηνικό αντιγόνο (anti-HBc). 
Από τα στοιχεία αυτά θα προέκυπταν οι ακριβείς τιµές (µε αριθµητικό προσδιορι-
σµό, δηλ. υψηλός ή χαµηλός τίτλος) µολυσµατικότητας του συγκεκριµένου αίµατος. 
Η εξήγηση που δόθηκε από τη διευθύντρια του τµήµατος Αιµοδοσίας είναι ότι τα 
αποτελέσµατα των εξετάσεων γενικώς, δεν φυλάσσονται πέρα από  ένα µήνα από 
την ηµέρα διενέργειάς των (βλ. σχετ. 9). Η τακτική αυτή, πλήττει καίρια το επίπεδο 
ασφαλούς λειτουργίας και µειώνει τη δυνατότητα άσκησης ουσιαστικού ελέγχου, 
του τµήµατος Αιµοδοσίας. Ας σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τους κείµενους κανόνες τα 
αρχεία αιµοδοσίας πρέπει να διατηρούνται τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια. (βλ. 
Ελληνική Αιµατολογική Εταιρία, Βασικοί κανόνες λειτουργίας της Αιµοδοσίας, Αθή-
να 1993, σελ. 52).  

Β. Από το ιστορικό που αναλύθηκε παραπάνω προκύπτουν, κατά τη γνώµη του 
Συνηγόρου του Πολίτη, τα παρακάτω ποινικώς ενδιαφέροντα γεγονότα:  

Η κ. ****** υπεβλήθη σε χειρουργική επέµβαση στις 28.4.1998 στο ΓΠΑΝΠ 
"Μεταξά" κατά τη διάρκεια της οποίας δέχτηκε δύο µονάδες αίµατος, για τις οποίες 
ακολουθήθηκε διαδικασία ελέγχου µολυσµατικότητας. Ο έλεγχος αυτός περιε-
λάµβανε δύο φάσεις αναφορικά µε την ανίχνευση των δεικτών ηπατίτιδας Β. Ο δεύ-
τερος εκ των δύο ελέγχων απόσκοπεί στην µείωση των πιθανοτήτων σφάλµατος και 
την επίτευξη υψηλότερου βαθµού ασφάλειας κατά τη χορήγηση αίµατος.  

Η µία µονάδα αίµατος ενώ κατά τον πρώτο έλεγχο έδειξε αρνητικά αποτελέ-
σµατα στο δεύτερο έλεγχο (COR) η ένδειξη υπήρξε θετική. Η ένδειξη αυτή σηµαίνει 
ότι το συγκεκριµένο αίµα είναι κατά πάσα πιθανότητα µολυσµένο από τον ιό της 
ηπατίτιδας Β. Η ενδεικνυόµενη επιστηµονικά τακτική σ' αυτή την περίπτωση είναι 
είτε η πλήρης απόρριψη του αίµατος είτε η υποβολή του σε σειρά επιπλέον εξε-
τάσεων - ελέγχων προκειµένου να ελεγχθεί η ύπαρξη ή µη σ' αυτό του ιού της ηπατί-
τιδας Β και ως εκ τούτου η  καταλληλότητα του ή µη για µετάγγιση σε άλλο άνθρω-
πο. Πριν την ολοκλήρωση αυτών των ελέγχων το παραπάνω «ύποπτο» αίµα δεν 
µπορεί να διατεθεί για µετάγγιση.  

Εν τούτοις το συγκεκριµένο αίµα µεταγγίστηκε στην κ. ******. Στη συνέχεια 
προέκυψε ότι η κ. ****** νόσησε από ηπατίτιδα Β, κάτι που διαπιστώθηκε µέσα 
στον προβλεπόµενο για τη συγκεκριµένη ασθένεια χρόνο εµφάνισης (των 3 µηνών). 
Η συγκεκριµένη ασθένεια επιφέρει σηµαντική επιβάρυνση της υγείας και συνδέεται 
µε καίριες δυσλειτουργίες του ανθρώπινου οργανισµού, ακόµα δε και κίνδυνο ζωής.   

Γ. Από τα παραπάνω υπό Α και Β διαπιστώνονται τα ακόλουθα: 
1. Η χορήγηση στην κ. ****** αίµατος το οποίο κατά τον έλεγχο «COR» είχε 

θετική ένδειξη (πιθανή ύπαρξη ιού ηπατίτιδας) και η νόσηση στη συνέχεια της πα-
ραπάνω από την εν λόγω ασθένεια δηµιουργεί εύλογες σκέψεις για τη µεταξύ τους 
αιτιώδη συνάφεια. Τα επιµέρους στοιχεία αφενός της χορήγησης του αίµατος και 
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αφετέρου του αποτελέσµατος (εµφάνισης της νόσου της ηπατίτιδας Β) συγκλίνουν 
στη βάσιµη πιθανολόγηση ότι το δεύτερο οφείλεται αιτιακά στην πρώτη.    

2. Η ηπατίτιδα Β συνιστά σοβαρή νόσο, η µετάδοση της οποίας καλύπτει τους 
όρους της βαριάς σωµατικής βλάβης αφού πρόκειται για νόσο που µπορεί να έχει 
βαριές και µακροχρόνιες συνέπειες. 

3. Η θετική ένδειξη κατά τον έλεγχο «COR» δηλώνει ότι ήταν γνωστή η πιθα-
νότητα το συγκεκριµένο αίµα να είναι µολυσµένο και ως εκ τούτου η µετάγγισή του 
να µεταφέρει τον ιό της ηπατίτιδας Β στον µεταγγιζόµενο. Ήταν συνεπώς γνωστό το 
ενδεχόµενο της προσβολής του µεταγγιζόµενου από τον παραπάνω ιό. Οι υπεύθυνοι 
της αιµοδοσίας είχαν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, ιδιαίτερο νοµικό καθήκον να µη 
χορηγήσουν το παραπάνω αίµα και είτε να το απορρίψουν είτε να προχωρήσουν σε 
παραπέρα ελέγχους, όπως επιτάσσουν οι κανόνες της ιατρικής επιστήµης.   

∆. Με βάση τις παραπάνω σκέψεις συνάγεται ότι υφίστανται αποχρώσες ενδεί-
ξεις για την τέλεση εγκλήµατος κατά της σωµατικής (λειτουργικής) ακεραιότητας 
της κ. ****** ή άλλης αξιόποινης πράξης […] 


