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31 lipca 2016 r. papież Franciszek ogłosił podczas zakończenia ŚDM  

w Krakowie, że kolejne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Panamie  

w 2019 roku. Było to największe wydarzenie organizowane kiedykolwiek  

w tym kraju. 

Panama: 

• 3,7 mln mieszkańców (PL: 38 mln) 

• PKB: $10 839 per capita (PL: $15 629),  

• stolica: Panama City – 880 tys. mieszkańców 

• 2 pory roku (sucha: listopad-marzec, deszczowa: kwiecień-wrzesień) 

 

Charakterystyka wydarzenia: 

• 14-21.01.2019 obchody w diecezjach na terenie całego kraju 

• 22-29.01.2019 obchody centralne w Panama City z udziałem papieża 

• spodziewane 300-500 tys. pielgrzymów (rzeczywista liczba ok. 700 tys., ŚDM 

Kraków 2016: 3 mln uczestników) 

 

1 Miejskie Centrum Medyczne im. dr . K. Jonschera w Łodzi 
2 Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ZHR 
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Za organizację Światowych Dni Młodzieży odpowiada komitet ŚDM  

w Watykanie, który powierzył realizację 2 lokalnym komitetom: 

• kościelnemu (sprawy duszpasterskie i programowe), 

• państwowemu (sprawy logistyki i bezpieczeństwa).   

 

Formalnie przygotowanie rozpoczęły się na 2 lata przed wydarzeniem, jednak 

pierwsze realne działania podjęto dopiero w kwietniu/maju 2018 r., a zakupy i 

kompletowanie sprzętu w grudniu 2018/styczniu 2019. 

Komitet Watykański wobec braku postępu przygotowań nakazał zaangażowanie 

zewnętrznych organizacji, zwłaszcza w kwestii opieki medycznej i bezpieczeństwa. 

Zaproszono do współpracy: 

• Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ZHR – Polska 200 os. 

• Maelteser Rettungdienst – Niemcy, Austria, Włochy, Francja 100 os. 

• Misericoridiae – Włochy 50 os. 

• Czerwony Krzyż – Kostaryka 100 os. 

 

 

Struktura zabezpieczenia medycznego: 

1. Patrole piesze (hiszp. Brigadistas) – pierwsza pomoc: sektory podzielone pomiędzy 3 organizacje bez wspólnego koordynatora, wyposażenie i kwalifikacje zależne od 

możliwości danej jednostki, strategia „load and go” niezależnie od stanu poszkodowanych (brak możliwości udzielenia pomocy). 

• Bomberos (Straż Pożarna): zawodowi strażacy i ochotnicy, kilkunastu „medyków” na poziomie EMT-Basic + organizacje międzynarodowe, formalna struktura 

zarządzania, łączność i wyposażenie nieujednolicone (od zestawów podobnych do PSP R1 po całkowity brak wyposażenia)  

• Obrona cywilna: tylko wolontariusze bez przeszkolenia z pierwszej pomocy, nosze i apteczka w standardzie „samochodowym” DIN, brak łączności 

• Czerwony Krzyż Panamski: wolontariusze łącznie z lekarzami i pielęgniarkami, sprzęt nieujednolicony, w większości brak sprzętu poza noszami 

2. Punkty Pierwszej Pomocy (hiszp. PPA) – pierwsza pomoc, wydawanie wody pitnej i ewakuacja chorych na wyższy poziom 

• Czerwony Krzyż Panamski: wyposażenie nieujednolicone pomiędzy punktami: od zestawów R1, po brak wyposażenia. 

3. Szpitale Polowe i Punkty ewakuacji ambulansami – możliwości z zakresu KPP, a w niektórych punktach MCR 

• Brak logicznego podziału punktów z zależności od ich wyposażenia/kompetencji, segregacja pacjentów losowa  

(to jaką pomoc otrzymywał poszkodowany zależało od zajmowanego przez niego sektora a nie od jego stanu). 

• Ambulanse o odpowiednikach wszystkich typów karetek w PL (P, S, T), ale wybór karetki nie zależał od stanu poszk.,  

• Przenoszono „katastrofę” do szpitali z braku możliwości udzielenia pomocy na miejscu i braku procedur 

4. Szpitale miejskie i kliniczne (33 placówki, głównie małe szpitale <100 łóżek) – medyczne czynności ratunkowe 

• Szpitale o różnym stopniu referencyjności (od odpowiedników szpitali powiatowych w PL, po kliniki uniwersyteckie,  

wyposażenie „europejskie”, pierwsze ogniowo otrzymania realnej pomocy medycznej w stanie zagrożenia życia) 

 

Za najważniejsze obszary objęte zabezpieczeniem medycznym uznano miejsca najliczniejszych zgromadzeń podczas obchodów centralnych w Panama City:  

1. Cinta Costera – deptak przybrzeżny z przyległą trasą śródm. (poj. do 500 000 os.) 2. Metro Park – otwarta przestrzeń na przedmieściach (pojemność do 1 000 000 os.) 

 – miejsce Mszy Św. kończącej ŚDM. 

 

Wnioski: – założenia dobre, wykonanie wątpliwe: 

1. ŚDM Panama przekraczała możliwości organizacyjne kraju jakim jest Panama, bez pomocy z zewnątrz nie byliby w stanie spełnić wymagań komitetu Watykańskiego. 

2. Przygotowania do imprezy tej wielkości należy rozpocząć REALNIE na minimum 2 lata przed jej rozpoczęciem 

3. Należy stworzyć jednolitą strukturę dla wszystkich służb medycznych ze standaryzacją w wyposażeniu, łączności i zarządzaniu. 
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