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Přísahám při Apollónovi lékaři, při Asklépiovi, Hygiei a Panakei i při všech bozích a 
bohyních, které si beru za svědky, že splním podle svých schopností i svého úsudku tuto 
přísahu a tuto smlouvu:

toho, kdo mě vyučil tomuto umění, budu považovat za rovného svým rodičům a budu 
s ním sdílet život, a ocitl-li by se v nouzi, budu mu ku pomoci; jeho syny budu mít za 
rovné svým bratrům, a budou-li chtít, naučím je tomuto umění bez nároku na mzdu a bez 
písemného ujednání; stejně tak předám znalost písemných pravidel i ústních instrukcí a 
veškeré další nauky svým synům i synům toho, kdo mě vyučil, i žákům vázaným 
smlouvou a lékařskou přísahou, avšak nikomu jinému.

            Budu dávat rady stran životosprávy ku prospěchu nemocných podle svých 
schopností i svého úsudku; zdržím se také způsobit škodu na zdraví i jakoukoli 
nespravedlnost.

            Nepodám nikomu smrtící lék, i kdybych o to byl požádán, ani nikomu nedám 
doporučení v tom smyslu; stejně tak nepodám ženě přípravek vedoucí k potratu. 

            Své umění i svůj život budu vést v čistotě a zbožnosti.

            Nepoužiji také nůž, a to ani u těch, kdo trpí kameny, nýbrž přenechám to mužům, 
kteří tuto činnost vykonávají.

            Do všech domů, do nichž vstoupím, tak učiním ve prospěch nemocných, jsa dalek 
veškeré zamýšlené nespravedlnosti i zlého úmyslu, a zvláště se zdržím sexuálního styku 
jak se ženami, tak s muži, svobodnými stejně jako s otroky.

            Ať už bych viděl nebo slyšel během léčby i mimo ni cokoli, týkající se života lidí, co 
nikterak nemá být šířeno dále, uchovám to v tajnosti, maje za to, že takové věci jsou 
předmětem mlčení.

            Pokud dodržím a neporuším tuto přísahu, kéž je mi dáno užívat život i umění a být 
navždy obdařen slávou u všech lidí; pokud ji však poruším a přestoupím, nechť mě stihne 
opak toho všeho.
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V daném svazku také zájemce najde poučení o hippokratovské legendě i hippokratovském 
lékařství.


