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Miasto szacuje, Ŝe przygotowanie szpitali na Euro 2012 b ędzie kosztowa ć 3 mln zł, a przychodni 1 mln. 
Jednak z tych pieni ędzy skorzystaj ą tylko wybrane lecznice.  

JuŜ dokładnie wiadomo, które stołeczne lecznice mają szansę zarobić na Euro 2012, bo będą zapleczem 
medycznym dla imprezy. Stadion Narodowy obsługiwać będzie Szpital Bródnowski. Strefę kibica na placu wokół 
Pałacu Kultury i Nauki szpitale Czerniakowski i Wolski. VIP-ami i reprezentacjami piłkarskimi zajmą się Wojskowy 
Instytut Medyczny przy Szaserów oraz lecznica MSWiA przy Wołoskiej.  
 
W trakcie mistrzostw dziesięć przychodni będzie pracowało dłuŜej. W nich powstaną tzw. gabinety Euro, w 
których lekarze w pierwszej kolejności mają przyjmować kibiców.  
 
Kontenery z łóŜkami, sprzętem medycznym i lekarzami mają się pojawić w strefie kibica. Dodatkowe punkty 
medyczne powstaną przy węzłach komunikacyjnych, np. Dworcu Centralnym i lotnisku Okęcie.  
 
- W trakcie Euro 2012 podstawowa pomoc medyczna będzie udzielana kibicom i turystom bezpośrednio w 
miejscach, w których będą się oni znajdowali, czyli na stadionach i w strefach kibiców - mówi dr ElŜbieta Lipska, 
koordynator krajowy ds. opieki medycznej i ratownictwa w spółce PL.2012. - Zostaną tam zorganizowane 
specjalne punkty pierwszej pomocy, dodatkowo na miejscu będą pracowali lekarze stadionowi, zespoły 
ratownictwa medycznego oraz piesze patrole ratowników medycznych.  
 
Organizatorzy mistrzostw szacują, Ŝe w Polsce na stadionach i w strefach kibica mecze będzie oglądać ok. 1 mln 
kibiców z kraju i z zagranicy. W stolicy odbywa się pięć meczów. Jednak strefy kibica czynne będą przez całe 
mistrzostwa. Miasto szacuje, Ŝe na przygotowanie gabinetów Euro w przychodniach, m.in.: w Śródmieściu, na 
śoliborzu, Pradze-Północ i Południe oraz na Mokotowie, będzie musiało wydać ok. 1 mln zł. Trzy razy tyle ma 
kosztować przygotowanie szpitali do tego, aby na czas rozgrywek były w gotowości, co oznacza, Ŝe muszą mieć 
zarezerwowane wolne łóŜka i dodatkowy personel. - W warszawskich szpitalach codziennie jest wolnych ok. 
tysiąca łóŜek - mówi Paweł Siennicki, lekarz miasta. - My chcemy podpisać umowy ze szpitalami, aby mieć 
zagwarantowane, Ŝe trzysta łóŜek z nich będzie do naszej dyspozycji, na wszelki wypadek.  
 
Dyrektorzy szpitali, które mają obsługiwać Euro 2012, nie ukrywają, Ŝe liczą na dodatkowe pieniądze. Miasto ma 
z nimi podpisywać umowy i płacić za dodatkową obsadę dyŜurów, przygotowanie bloku operacyjnego w 
gotowości oraz zarezerwowanie wolnych miejsc na oddziałach. Adam Doliwa, zastępca dyrektora ds. 
administracyjno-organizacyjnych Szpitala Wolskiego, podaje, Ŝe doba pracy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
z jednym zespołem medycznym składającym się z pielęgniarek, dwóch internistów, jednego chirurga i neurologa i 
anestezjologa kosztuje ok. 10 tys. zł.  

 


