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Czym jest przezorność?Czym jest przezorność?

►► Cnota = dyspozycja do zachowania się w pewien Cnota = dyspozycja do zachowania się w pewien 
szczególny sposób w sytuacjach pewnego rodzaju.szczególny sposób w sytuacjach pewnego rodzaju.

►► Człowiek przezorny to ten, kto przewidując Człowiek przezorny to ten, kto przewidując 
możliwe konsekwencje swojego postępowania w możliwe konsekwencje swojego postępowania w 
nieprzewidywalnym świecie,  z rozwagą podejmuje nieprzewidywalnym świecie,  z rozwagą podejmuje 
odpowiednie środki zaradcze.odpowiednie środki zaradcze.

►► Przezorność, ostrożność, zdolność przewidywania, Przezorność, ostrożność, zdolność przewidywania, 
rozwaga, roztropność, zapobiegliwość.rozwaga, roztropność, zapobiegliwość.

►► „Przezorny zawsze ubezpieczony”.„Przezorny zawsze ubezpieczony”.

Przezorność i zdrowiePrzezorność i zdrowie

►► ProfilaktykaProfilaktyka: jeżeli chcesz uniknąć różnego : jeżeli chcesz uniknąć różnego 
rodzaju zagrażających życiu i zdrowiu chorób, rodzaju zagrażających życiu i zdrowiu chorób, 
szczep się, gdy to możliwe.szczep się, gdy to możliwe.

►►Styl życiaStyl życia: jeżeli chcesz zmniejszyć ryzyko : jeżeli chcesz zmniejszyć ryzyko 
zachorowania, niesprawności i przedwczesnej zachorowania, niesprawności i przedwczesnej 
śmierci, żyj mądrze, przezornie i ostrożnie.śmierci, żyj mądrze, przezornie i ostrożnie.

►►UbezpieczeniaUbezpieczenia: jeżeli chcesz zmniejszyć koszt : jeżeli chcesz zmniejszyć koszt 
wychodzenia z opresji zdrowotnych, ubezpiecz się.wychodzenia z opresji zdrowotnych, ubezpiecz się.
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Czy to wystarczy?Czy to wystarczy?

►►Czynniki genetyczne.Czynniki genetyczne.

►► Środowisko naturalne i społeczne.Środowisko naturalne i społeczne.

►►PrzypadekPrzypadek

Przezorność i ryzykoPrzezorność i ryzyko

►► Przezorność jest strategią minimalizacji ryzyka.Przezorność jest strategią minimalizacji ryzyka.
►► Czym jest ryzyko?Czym jest ryzyko?

�� Coś, co nie powinno się zdarzyć Coś, co nie powinno się zdarzyć –– zdarzenie zdarzenie 
niepożądaneniepożądane. (Rak, śmierć, wypadek drogowy).. (Rak, śmierć, wypadek drogowy).

�� Niepewność, niewiedza w odniesieniu do przyszłych Niepewność, niewiedza w odniesieniu do przyszłych 
wydarzeń.wydarzeń. Wiem, że umrę (pewność = 0 ryzyka), ale nie Wiem, że umrę (pewność = 0 ryzyka), ale nie 
wiem, kiedy umrę (ryzyko przedwczesnej śmierci)wiem, kiedy umrę (ryzyko przedwczesnej śmierci)

►► Kontrola ryzyka jako kontrola niepewnościKontrola ryzyka jako kontrola niepewności

System kontroli ryzyka System kontroli ryzyka 

►►Wymiar indywidualny (subiektywny)Wymiar indywidualny (subiektywny)
�� ProfilaktykaProfilaktyka
�� Styl życia Styl życia 
�� UbezpieczeniaUbezpieczenia

►►Wymiar społeczny  (obiektywny)Wymiar społeczny  (obiektywny)
�� System opieki zdrowotnejSystem opieki zdrowotnej

�� System ubezpieczeń System ubezpieczeń 

�� System kontroli środowiska naturalnego i System kontroli środowiska naturalnego i 
społecznegospołecznego

�� System rozwiązywania konfliktówSystem rozwiązywania konfliktów
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Granice przezorności jednostki Granice przezorności jednostki 
wyznacza  społeczny system kontroli wyznacza  społeczny system kontroli 

ryzykaryzyka

►► Przykład 1. Szczepienie przeciwko HPVPrzykład 1. Szczepienie przeciwko HPV
�� Rodzice nie szczepią dziewczynek wieku lat 9Rodzice nie szczepią dziewczynek wieku lat 9--12, bo:12, bo:

►►Nie wiedzą, że to jest możliweNie wiedzą, że to jest możliwe
►►Nie ufają informacjom lekarzy (afera MMRNie ufają informacjom lekarzy (afera MMR--autyzm)autyzm)
►►Szczepionka jest za droga. Nie stać ich na to. Szczepionka jest za droga. Nie stać ich na to. 
►►Bo to „państwo powinno” płacić za szczepienia. (Casus Bo to „państwo powinno” płacić za szczepienia. (Casus ––

Holandia)Holandia)

►►Nie jest jasny rozdział odpowiedzialności za niską Nie jest jasny rozdział odpowiedzialności za niską 
wyszczepialność. W jakiej mierze odpowiada za to wyszczepialność. W jakiej mierze odpowiada za to 
jednostka, a w jakiej państwo. Casus jednostka, a w jakiej państwo. Casus –– grypa.grypa.

Przykład 2. Styl życiaPrzykład 2. Styl życia

►►W Polsce ginie rocznie na drogach ok. 6000 W Polsce ginie rocznie na drogach ok. 6000 
osóbosób
�� W jakiej mierze jest to rezultat indywidualnej W jakiej mierze jest to rezultat indywidualnej 

lekkomyślności, brawury, głupoty i lekkomyślności, brawury, głupoty i 
nieumiejętności jazdy?nieumiejętności jazdy?

�� A w jakiej mierze jest to  efekt braku A w jakiej mierze jest to  efekt braku 
odpowiedzialności państwa za stan naszych odpowiedzialności państwa za stan naszych 
dróg i egzekwowanie prawa drogowego? dróg i egzekwowanie prawa drogowego? 

►►Właściwy styl życia wymaga właściwych Właściwy styl życia wymaga właściwych 
warunków życia społecznego. warunków życia społecznego. 

Przykład 3. UbezpieczeniaPrzykład 3. Ubezpieczenia

►►W Polsce istnieje powszechny i W Polsce istnieje powszechny i 
obowiązkowy system ubezpieczeń obowiązkowy system ubezpieczeń 
zdrowotnych. zdrowotnych. 

►►Jeśli system ten jest niesprawny i Jeśli system ten jest niesprawny i 
niewydolny i nie daje poczucia niewydolny i nie daje poczucia 
bezpieczeństwa zdrowotnego, to człowiek bezpieczeństwa zdrowotnego, to człowiek 
rozumny i przezorny postąpi roztropnie rozumny i przezorny postąpi roztropnie 
wykupując dodatkową prywatną polisę wykupując dodatkową prywatną polisę 
ubezpieczeniową.ubezpieczeniową.
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Przykład 3: cd.Przykład 3: cd.
►► Dlaczego zatem tak niewiele osób wykupuje dodatkowe polisy na Dlaczego zatem tak niewiele osób wykupuje dodatkowe polisy na 

ubezpieczenia zdrowotne?ubezpieczenia zdrowotne?

�� Nie odczuwamy potrzeby dodatkowego ubezpieczenia Nie odczuwamy potrzeby dodatkowego ubezpieczenia --> Brak rynku i konkurencji firm > Brak rynku i konkurencji firm 
ubezpieczeniowychubezpieczeniowych

�� Koszta Koszta –– kogo na to stać?kogo na to stać?
�� Niepewność, czy to zadziała. Obawa przed przyjęciem czegoś nowegoNiepewność, czy to zadziała. Obawa przed przyjęciem czegoś nowego
�� Nieufność, obawa przed oszustwem i ekspolatacją (Nikt nie lub być „jeleniem”)Nieufność, obawa przed oszustwem i ekspolatacją (Nikt nie lub być „jeleniem”)
�� Niewiedza dotycząca warunków i sposobu egzekwowania ubezpieczenia. (Czy rzeczywiście będą Niewiedza dotycząca warunków i sposobu egzekwowania ubezpieczenia. (Czy rzeczywiście będą 

żądali profilu genetycznego?)żądali profilu genetycznego?)
�� Poczucie niesprawiedliwości, bo to pogłębia nierówności społecznePoczucie niesprawiedliwości, bo to pogłębia nierówności społeczne

►► Bardzo trudno jest podjąć racjonalną decyzję w warunkach niepewności.Bardzo trudno jest podjąć racjonalną decyzję w warunkach niepewności.

�� Czy stać mnie na ryzyko dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, które może się Czy stać mnie na ryzyko dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, które może się 
nie sprawdzić?nie sprawdzić?

�� Czy rzeczywiście dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne są strategią minimalizacji Czy rzeczywiście dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne są strategią minimalizacji 
ryzyka w polskiej tradycji i polskich warunkach społecznych?ryzyka w polskiej tradycji i polskich warunkach społecznych?

�� Czego nauczyła nas historia powodzi w Polsce?Czego nauczyła nas historia powodzi w Polsce?

WnioskiWnioski

►►Nie wiemy, co przyniesie nam życie Nie wiemy, co przyniesie nam życie ––
zasada niepewności.zasada niepewności.

►►Postąpimy zatem rozumnie i przezornie Postąpimy zatem rozumnie i przezornie 
zakładając możliwie najgorszy scenariusz i zakładając możliwie najgorszy scenariusz i 
minimalizując ryzyko jego urzeczywistnienia.minimalizując ryzyko jego urzeczywistnienia.

►►Ale tą samą zasadą powinno kierować się Ale tą samą zasadą powinno kierować się 
państwo projektując i realizując społeczny państwo projektując i realizując społeczny 
system kontroli ryzyka. system kontroli ryzyka. 

PrzestrogaPrzestroga

►►Gdyby Kolumb był człowiekiem doskonale Gdyby Kolumb był człowiekiem doskonale 
przezornym, nigdy nie odkryłby Ameryki.przezornym, nigdy nie odkryłby Ameryki.

►►Sukces wymaga zdolności do podejmowania Sukces wymaga zdolności do podejmowania 
ryzyka.ryzyka.

►►Przezorność jest cnotą, ale nie jest to Przezorność jest cnotą, ale nie jest to 
jedyna cnota, którą kierujemy się w życiu.jedyna cnota, którą kierujemy się w życiu.

►►Konflikt wartości i konflikt cnót jest Konflikt wartości i konflikt cnót jest 
nieunikniony i nie ma dobrego rozwiązania.nieunikniony i nie ma dobrego rozwiązania.


