Ιπποκράτειος όρκος
Ορκίζομαι στο Απόλλωνα τόν θεραπευτή καί στον Ασκληπιό καί στην Υγεία καί στην Πανάκεια
καί σ' όλους τους θεούς και σ' όλες τίς θεές, καί μάρτυρες τους βάζω, πως θα εκτελέσω τον
όρκο μου αυτό και αυτό μου το συμβόλαιο όσο οι δυνάμεις μου και η κρίση μου το επιτρέπουν.
Θα τιμώ εκείνον που την τέχνη αυτή μου δίδαξε όσο και τους γονείς μου, στο βιός μου θα τον
κάνω κοινωνό, και όταν βρεθεί σε ανάγκη, απ'τα δικά μου θα του δίνω, τους γιους του θα τους
λογαριάζω αδελφούς μου και την τέχνη αυτή θα τους διδάξω -άν θέλουν να την μάθουν-χωρίς
μισθό και δίχως έγγαφο συμβόλαιο.
Στις οδηγίες τις γραπτές ή τις προφορικές διδασκαλίες και στις υπόλοιπες κάθε λογής
καθοδηγήσεις δικαίωμα να έχουν θ' αφήνω μόνο τους δικούς μου γιους, τους γιους του
διδασκάλου μου, και μαθητές που με συμβόλαιο και όρκο - κατά το έθος των γιατρών - θα
έχουν δεθή μαζί μου, άλλον κανέναν.
Συνταγές θα δίνω ιατρικές που θα'ναι -όσο από την δύναμη και την δική μου κρίση εξαρτάταιμόνο για το καλό του αρρώστου και θα φυλάγωμαι μη δώσω συνταγή για το κακό ή για να
βλάψω.
Και να μου το ζητήσουν, φάρμακο θανατηφόρο σε κανέναν δεν θα δώσω, ούτε και θα βγη από
μένα μια τέτοια συμβουλή, ούτε θα δώσω σε γυναίκα φάρμακο να καταστρέψη τον βλαστό της.
Αγνή και καθαρή θα φυλάξω την ζωή μου και την τέχνη μου.
Δεν θα εγχειρίσω ούτε και άνθρωπο που υποφέρει απο πέτρα, έργα τέτοια θα τα αφήνω σε
ανθρώπους που είναι σ' αυτά εξασκημένοι.
Σε όποια σπίτια θα μπαίνω, για το καλό θα μπαίνω των αρρώστων. Θα μένω μακριά απο κάθε
αδικία θεληματική και απο κάθε βλάβη, ιδίως θα μένω μακριά απο κάθε πράξη αφροδιασιακή
πάνω σε σώματα γυνακεία ή ανδρικά ελεύθερων ή σκλάβων.
Όσα ασκώντας το επάγγελμα μου θα δώ ή θ'ακούσω - ας είναι και πέρα απο το επάγγελμα
μου, στην ανατροφή μες τους ανθρώπους - που δεν θα πρέπει ποτέ στους έξω να
κοινολογηθούν, θα τα σκεπάζω με τη σιωπή μου μυστικά θα τα θαρρώ, που κανείς δεν πρέπει
γι αυτά να μιλά.
Όσον τον όρκο μου αυτό θα τον κρατώ και δεν θα τον πατάω, άμποτε να χαίρωμαι την ζωήν
και την τέχνη έχοντας πάντα καλό όνομα ανάμεσα στους ανθρώπους, άν όμως παραβώ τον
όρκο μου και ποτέ τον πατήσω να μου συμβούν ακριβώς τα αντίθετα.
http://osanet.gr/oath.asp?action=6

