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Przegląd zdarzeń medycznych podczas 
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 
zaopatrywanych przez personel Komponentu 
Medycznego Państwowej Straży Pożarnej
Overview of medical events during the World 
Youth Days in Krakow supplied by the staff 
of Medical Component of the State Fire Service
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Streszczenie

Wstęp. W dniach 26-31 lipca 2016 r. w Krakowie odbyły się Światowe Dni Młodzieży. Na program tych uro-
czystości składały się spotkania młodzieży z Ojcem Świętym Franciszkiem oraz towarzyszące im wydarzenia 
o charakterze religijnym i kulturalnym. Spotkania z największą liczbą osób miały miejsce w Krakowie na Błoniach 
oraz na Campus Misericordiae w Brzegach. W Mszy Świętej Posłania na zakończenie Światowych Dni Młodzieży, 
która odbyła się w Brzegach uczestniczyło 1,5-2 mln pielgrzymów. Według informacji podanych przez Komitet
Organizacyjny ŚDM uroczystości w Krakowie zgromadziły prawie 3 mln uczestników, a w niedzielnej Mszy Świętej 
Posłania uczestniczyło 2,5 mln osób. Bezpośrednio za przygotowanie zabezpieczenia medycznego tych uroczystości 
odpowiedzialne było Krakowskie Pogotowie Ratunkowe. Jednym z elementów zabezpieczenia medycznego uro-
czystości był Komponent Medyczny Państwowej Straży Pożarnej (KOMED PSP). Udzielił on pomocy medycznej
388 osobom z różnych krajów całego świata. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie dominujących zagrożeń
zdrowotnych i charakterystyka grup pacjentów, którym udzielana była pomoc w KOMED PSP oraz przedstawienie 
ogólnych informacji na temat KOMED PSP. Materiał i metody. Materiał badawczy stanowi dokumentacja medyczna,
w której zawarta jest informacja o wieku, płci, narodowości pacjenta, rozpoznaniu wstępnym, postępowaniu oraz 
informacja o zleceniu przewiezienia do szpitala lub wypisaniu. Wnioski. U zdecydowanej większości pacjentów,
którym udzielono pomocy w KOMED PSP, nie stwierdzono objawów zagrożenia życia, a pomoc udzielana była
na miejscu zdarzenia. Anestezjologia i Ratownictwo 2016; 10: 370-376.
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Abstract

Background. Between 26th-31th July 2016 r. the World Youth Days took place in Krakow. The program of the 
event consisted of a youth meeting with the Holy Father Francis and accompanying events with religious and cul-
tural center. Meetings with the biggest number of people took place at Błonie, Kraków and Campus Misericordiae 
in Brzegi. The Holy Mass at the conclusion of World Youth Day, held on 31st of July gathered around 1.5 - 2 million 
pilgrims. According to information provided by the Organizing Committee of World Youth Days celebrations 
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in Krakow accumulated almost 3 million participants and the Sunday Mass was attended by 2.5 million people. 
Medical support of these events was organized by the Krakow Rescue Team. One part of medical coverage of 
these celebrations was the Medical Component of the State Fire Service (COMED SFS). It provided medical aid 
to 388 people from countries around the world. The aim of this study is to present the dominant health risks and 
characteristics of the patient groups which aid was provided to. At COMED SFS and to gather general information 
about the COMED SFS. Material and methods. The research material contains of the medical documentation, 
which includes information on age, gender, nationality, patient’s initial diagnosis, the procedure and the informa-
tion about the request of transportation to the hospital or being discharged. Conclusions. In the vast majority of 
patients, which were provided aid at the COMED SFS, there were no signs of life-threatening factors and the aid 
was granted at the scene. Anestezjologia i Ratownictwo 2016; 10: 370-376.
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