Клятва Гіппократа

Клятва Гіппократа — лікарська клятва, яка виражає основні морально-етичні
принципи поведінки лікаря, а також загальновживана назва клятви, яку дає
кожен, хто збирається стати лікарем. Виникнення клятви значно давніше від
часу життя Гіппократа: згідно переказам, клятва сходить до прямих нащадків
Асклепія, вона переходила в усному вигляді як сімейна традиція з роду в рід.
Клятва була вперше записана Гіппократом в елліністичній Олександрії і
стала документом з третього століття до н. е.
Для свого часу вона була дуже великим досягненням, ставлячи високу
моральну планку. Тому не випадково, що в християнському світі вона всетаки була прийнята з поправками та змінами.
«Клятва» містить 9 етичних принципів або зобов'язань:
1. зобов'язання перед вчителями, колегами і учнями;
2. принцип неспричинення шкоди;
3. зобов'язання надання допомоги хворому (принцип милосердя);
4. принцип турботи про користь хворого і домінанти інтересів хворого;

5. принцип поваги до життя і негативного ставлення до евтаназії;
6. принцип поваги до життя і негативного ставлення до абортів;
7. зобов'язання про відмову від інтимних зв'язків з пацієнтами;
8. зобов'язання особистого вдосконалення;
9. лікарська таємниця (принцип конфіденційності).

Клятва Гиппократа
Клятва Гиппократа — врачебная клятва, выражающая основополагающие
морально-этические
принципы
поведения
врача,
а
также
общеупотребительное название клятвы, приносимой каждым, кто собирается
стать врачом. Возникновение клятвы значительно древнее времени
жизни Гиппократа: согласно преданию, клятва восходит к прямым
потомкам Асклепия, она переходила в устном виде как семейная традиция из
рода в род. Клятва была впервые записана Гиппократом в
эллинистической Александрии и стала документом с III века до н. э.
Для своего времени она была очень большим достижением, задавая высокую
нравственную планку. Поэтому не случайно, что в христианском мире она
все-таки была принята — с поправками и изменениями.
«Клятва» содержит 9 этических принципов или обязательств:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

обязательства перед учителями, коллегами и учениками;
принцип непричинения вреда;
обязательства оказания помощи больному (принцип милосердия);
принцип заботы о пользе больного и доминанты интересов больного;
принцип уважения к жизни и отрицательного отношения к эвтаназии;
принцип уважения к жизни и отрицательного отношения к абортам;
обязательство об отказе от интимных связей с пациентами;
обязательство личного совершенствования;
врачебная тайна (принцип конфиденциальности).

The Hippocratic Oath
The Hippocratic Oath is a medical oath, which expresses the fundamental ethical
principles of behavior of the doctor, and commonly used name of the vows,
everyone who is going to be a doctor give. The emergence of the vow is much

more ancient time than the life of Hippocrates, according to the legend, the oath
goes back to the direct descendants of Asclepius. Oath passed in oral form as a
family tradition from generation to generation. The oath was first written by
Hippocrates in Hellenistic Alexandria and became a document of the III century
BC.
For that time it was a great achievement that sated high moral standards. It is no
accident that in the Christian world, it was nevertheless adopted with amendments
and modifications.
"The oath" contains 9 ethical principles or obligations:
1. the commitment to teachers, colleagues and students;
2. the principle of non-maleficence;
3. the obligation of rendering assistance to the patient (principle of beneficence);
4. the principle of care for the benefit of the patient and of the dominant interests of
the patient;
5. the principle of respect for life and the negative attitude towards euthanasia;
6. the principle of respect for life and negative attitude towards abortion;
7. the commitment to renounce sexual relations with patients;
8. the commitment to personal improvement;
9. doctor-patient privilege (confidentiality)

