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Streszczenie

Wstęp. W 2012 roku we Wrocławiu na nowo wybudowanym stadionie miejskim odbyły się 3 mecze piłki 
nożnej w ramach Mistrzostw EURO 2012.  W każdej imprezie brało udział około 40 000 kibiców. Zabezpieczenie 
medyczne samego stadionu oparte było głównie o ambulanse specjalistyczne i podstawowe, a także patrole pie-
sze i punkty medyczne Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu. Podczas meczy oraz w dni, kiedy nie odbywały 
się spotkania piłkarskie udzielono pomocy 190 osobom. Celem niniejszej pracy było określenie dominujących 
zagrożeń zdrowotnych i scharakteryzowanie grup pacjentów, a także określenie, czy przygotowane zabezpieczenie 
medyczne było odpowiednie dla tak dużej imprezy. Materiał i metody. Materiał badawczy stanowiła dokumentacja 
medyczna zawierająca informację o wieku, płci, narodowości pacjenta, a także rozpoznaniu wstępnym i stoso-
wanych procedurach z uwzględnieniem ewentualnego transportu do szpitala. Wyniki. Zdecydowana większość 
pacjentów nie wykazywała objawów zagrażających życiu, a pomocy udzielono w miejscu zdarzenia. Zastosowane do 
zabezpieczenia meczy siły i środki okazały się wystarczające, choć zostały one znacznie zwiększone ponad minima 
określone w odpowiednim Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.  Anestezjologia i Ratownictwo 2016; 10: 172-180.
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Abstract

Background. In 2012, three football matches were held at the newly constructed city stadium in Wrocław, as 
part of the EURO 2012 Championships. Each of these events was attended by 40,000 fans. Medical supervision of 
the stadium was provided by standard and specialist ambulances as well as foot patrols and health checkpoints. 
During these events, medical attention was given  altogether to 190 people.  The aim of this paper was to deter-
mine the most prevalent health hazards and classify patients, as well as to determine whether or not the medical 
supervision provided was adequate to an event of such magnitude. Material and methods. The material used in 
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Oddziały Ratunkowe (SOR) oraz przygotowano inne 
szpitale na terenie Wrocławia. Istotną rolę odegrał 
także wolontariat; wśród wolontariuszy znalazły się 
zarówno osoby z wykształceniem medycznym, jak 
i takie, które na co dzień nie są związane z medycyną. 

W myśl Ustawy o bezpieczeństwie imprez maso-
wych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 
504 z dnia 20.03.2009) organizator jest zobowiązany 
do zapewnienia opieki medycznej uczestnikom wszyst-
kich imprez, gdzie liczba uczestników przekracza 
500 osób w przypadku obiektów zamkniętych oraz 
1000 osób dla imprez na otwartym powietrzu. Dnia 
6 lutego 2012 roku zostało wydane przez Ministra 
Zdrowia Rozporządzenie w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem 
medycznym imprezy masowej. Stanowiło to znaczące 
osiągnięcie w polskiej legislacji, gdyż do tej pory nie ist-
niał jeden wiążący akt prawny, który w tak szczegółowy 
sposób opisywałby sposób zabezpieczenia medycznego; 
wcześniejsza Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku trak-
towała ten temat dość ogólnie. W Rozporządzeniu tym 
mecze piłkarskie zostały zakwalifikowane do imprez 
masowych podwyższonego ryzyka, a minimalny spo-
sób i formę zabezpieczenia medycznego ustala się na 
podstawie przewidywanej liczby uczestników. W przy-
padku Stadionu Miejskiego we Wrocławiu minima te 
przedstawiają się następująco:
1) w zakresie zespołów wyjazdowych: dla imprezy

od 25 001 do 45 000 uczestników – jeden zespół
z lekarzem (specjalistyczny; „S”) i dwa zespoły bez 
lekarza (podstawowe; „P”);

2) w zakresie patroli ratowniczych: dla imprezy od
5 001 do 65 000 uczestników – jeden patrol ratow-
niczy na każde rozpoczęte kolejne 5 000 uczestni-
ków;

3) w zakresie punktów pomocy medycznej: dla
imprezy od 10 000 do 100  000 uczestników –
jeden punkt pomocy medycznej na każde rozpo-
częte kolejne 30 000 uczestników powyżej 10 000
uczestników.

Wstęp

Dnia 18 kwietnia 2007 roku w Cardiff Komitet 
Wykonawczy UEFA ogłosił wynik konkursu kan-
dydatur na organizatora Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej EURO 2012, którego rezultatem był wybór 
wspólnej polsko-ukraińskiej oferty [1]. Od tego 
momentu w obu krajach rozpoczęły się przygotowania 
do przeprowadzenia jednej z największych w Europie 
imprez sportowych. W czasie turnieju trwającego 
od 8 czerwca do 1 lipca 2012 roku, rozegrano na 8 
stadionach (4 w Polsce, 4 na Ukrainie) [2] 31 spotkań, 
w których wzięło udział 16 reprezentacji narodowych. 
Na potrzeby EURO 2012 we Wrocławiu powstał nowy 
Stadion Miejski, mieszczący ponad 42 tysiące widzów, 
a w centrum miasta - zabytkowym Rynku i na Placu 
Solnym powstała Strefa Kibica zapewniająca miejsce 
dla ponad 35 tysięcy kibiców. Podczas turnieju w sto-
licy Dolnego Śląska rozegrano 3 mecze grupowe (tzw. 
„dni meczowe”): 
 Rosja-Czechy; 08 czerwca 2012 r.:  40 803 widzów

na stadionie;
 Grecja-Czechy; 12 czerwca 2012 r.: 41 105 widzów 

na stadionie;
 Czechy-Polska; 16 czerwca 2012 r.: 41 480 widzów

na stadionie.
Ważnym elementem organizacji, poza budową

stadionów, hoteli i infrastruktury komunikacyjnej, 
było odpowiednie przygotowanie służb medycznych. 
Należy pamiętać, że zabezpieczenie medyczne Stadionu 
Miejskiego to tylko część działań prewencyjnych, 
jakie podjęto podczas mistrzostw we Wrocławiu. 
Dodatkowo uwzględniono w przygotowaniach powo-
łanie Miejskiego Komitetu Medycznego, zwiększenie 
liczby zespołów wyjazdowych podstawowych („P”) 
i specjalistycznych („S”) we wszystkich podstacjach 
miejskich Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu. 
Odpowiednio przygotowano Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego, zabezpieczono medyczne Strefy Kibica 
na wrocławskim Rynku, zmobilizowano 4 Szpitalne 

this research consisted of medical documentation containing information about the age, sex and nationality of 
the patient, as well as data concerning the preliminary diagnosis and all medical procedures employed, including 
transport to hospital. Results. The majority of patients did not present with life-threatening symptoms, and medical 
attention was provided on the spot. The safety measures employed during the events proved sufficient, although 
they exceeded the statutory minimum.  Anestezjologia i Ratownictwo 2016; 10: 172-180.
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