
PRZYSIĘGA HIPPOKRATESA 

 

Przysięgam na Apollona lekarza, na Asklepiosa, Hyg(i)eję i Panakeję, na 

wszystkich bogów i boginie, czyniąc ich świadkami, że będę podług mej 

zdolności i mego osądu wypełniał te przysięgę i ten zapis. 

Tego, kto mnie wyuczył tej sztuki, uszanuje na równi z moimi rodzicami i będę 

dzielił z nim życie, a kiedy znajdzie się w potrzebie, odwzajemnię się pomocą; 

dzieci jego będę traktował na równi z moimi braćmi i nauczał ich będę tej 

sztuki, jeśli ją zechcą przyswoić, bez zapłaty i pisemnego zobowiązania; 

prawidła zaś w ustnym nauczaniu i wszelką inną wiedzę przekazywać będę 

moim synom i synom tego, kto mnie wykształcił, oraz uczniom, którzy zawarli 

ze mną umowę i złożyli przysięgę zgodnie z obyczajem lekarskim, i nikomu 

innemu. 

Będę się posługiwał środkami dietetycznymi na pożytek cierpiącym podług mej 

zdolności i osądu, powstrzymam się zaś przed szkodzeniem i nieprawością. 

Nie podam nikomu śmiertelnego leku, nawet jeśli będzie mnie prosił,  ani nie 

udzielę nikomu takiej porady, jako też nie podam kobiecie środka poronnego. 

Zachowam czyste i nieskalane życie moje i moją sztukę. 

Nie podejmę się cięć [chirurgicznych] nawet w przypadku kamicy, 

pozostawiając ową czynność mężom uprawiającym ten zawód.  

Do jakiegokolwiek wstąpię domostwa, wejdę tam, aby pomagać cierpiącym, 

wystrzegając się wszelkich świadomych naruszeń prawa i szkodliwych 

postępków, a zwłaszcza czynów lubieżnych wobec ciał kobiet i mężczyzn, 

wolnych czy niewolników.    

Jeśli podczas leczenia lub kiedy nie będę zajmował się leczeniem, dostrzegę coś 

lub usłyszę, co dotyczy życia ludzi, a czego nigdy nie należy ujawniać na 

zewnątrz, przemilczę to uważając, że nie może być wypowiedziane.   

Jeśli zatem będę wiernie dotrzymywał tej przysięgi i nie naruszę jej, nich dany 

mi będzie owoc życia i sztuki, i sława u wszystkich ludzi po wsze czasy, a jeśli 

będę ją naruszał, popełniając krzywoprzysięstwo, niech stanie się to, co temu 

przeciwne. 
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