HİPOKRAT YEMİNİ
Hekim Apollon Aesculapions, Hygia Panacea ve bütün Tanrı ve Tanrıçalar adına.
And içerim, onları tanık ve şahit tutarım ki, bu andımı ve verdiğim sözü gücüm
kuvvetim yettiği kadar yerine getireceğim. Bu sanatta hocamı, babam gibi
tanıyacağım, rızkımı onunla paylaşacağım. Paraya ihtiyacı olursa kesemi onunla
bölüşeceğim. Öğrenmek istedikleri takdirde onun çocuklarına bu sanatı bir ücret veya
senet almaksızın öğreteceğim. Reçetelerin örneklerini, ağızdan bilgileri şifahi bilgileri
ve başka dersleri evlatlarıma, hocamın çocuklarına ve hekim andı içenlere öğreteceğim.
Bunlardan başka bir kimseye öğretmeyeceğim. Gücüm yettiği kadar tedavimi hiçbir
vakit kötülük için değil yardım için kullanacağım. Benden zehir isteyene onu
vermeyeceğim gibi, böyle bir hareket tarzını bile tavsiye etmeyeceğim. Bunun gibi bir
gebe kadına çocuk düşürmesi için ilaç vermiyeceğim. Fakat hayatımı, sanatımı tertemiz
bir şekilde kullanacağım. Bıçağımı mesanesinde taş olan muzdariplerde bile
kullanmayacağım. Bunun için yerimi ehline terkedeceğim. Hangi eve girersem gireyim,
hastaya yardım için gireceğim. Kasıtlı olan bütün kötülüklerden kaçınacağım. İster
hür ister köle olsun erkek ve kadınların vücudunu kötüye kullanmaktan mazarattan
sakınacağım. Gerek sanatımın icrası sırasında, gerek sanatımın dışında insanlarla
münasebette iken etrafımda olup bitenleri, görüp işittiklerimi bir sır olarak
saklayacağım ve kimseye açmayacağım.
Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi
İlk kez Dünya Tabipler Birliği’nin (DTB) Eylül 1948’de Cenevre-İsviçre’de
gerçekleşen 2. Genel
Kurulu'nda kabul edilmiş, daha sonra DTB'nin 22.
Genel Kurulu'nda (Sydney, Avustralya, Ağustos 1968), 35. Genel Kurulu'nda (Venedik, İtalya,
Ekim 1983) ve 46. Genel Kurulu'nda (Stockholm, İsveç, 1994)
değiştirilmiş, ayrıca
Mayıs 2005’te ve Mayıs
2006’da Divonne-les-Bains-Fransa’da gerçekleştirilen 170’inci ve
173’üncü DTB Genel Kurul toplantılarında
gözden geçirilmiş, son olarak Ekim 2017'de
Chicago'da düzenlenen 68. Genel Kurul toplantısıyla yapılan değişiklikler kabul
edilmiştir.

HEKİMLİK ANDI
Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak;
Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma,
Hastamın sağlığına ve esenliğine her zaman öncelik vereceğime,
Hastamın özerkliğine ve onuruna saygı göstereceğime,
İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime,
Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken,
cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da
başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime,
Hastamın bana açtığı sırları, yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma,
Mesleğimi vicdanımla, omurumla ve iyi hekimlik ilkelerini gözeterek
uygulayacağıma,
Hekimlik mesleğinin onurunu ve saygın geleneklerini bütün gücümle koruyup
geliştireceğime,
Mesleğimi bana öğretenlere, meslektaşlarıma ve öğrencilerime hak ettikleri
saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime,
Tıbbi bilgimi hastalarımın yararı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için
paylaşacağıma,
Hizmeti en yüksek düzeyde sunabilmek için kendi sağlığımı, esenliğimi ve
mesleki yetkinliğimi korumaya dikkat edeceğime,
Tehdit ediliyor olsam bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve bireysel özgürlükleri
çiğnemek için kullanmayacağıma,
Kararlılıkla, özgürce ve onurum üzerine;
And içerim.

