Естонія та Сааремаа
Мадіс Каллас
Голова муніципалітету Сааремаа (до 27.05.2020 р.)
позитивний результат на COVID-19 (тестування проведено 15-ого березня,
одужав 30-ого березня)

Система охорони здоров’я Естонії
- Система державних лікарень Естонії
складається з двох регіональних лікарень,
лікарні університету Тарту та Медичного
центру північної Естонії, а також менших
лікарень у Талліні (столиця) та округах.
Загалом 20 державних лікарень, а також
окремі приватні лікарні.
- Усі менші лікарні функціонально пов'язані з
двома регіональними лікарнями, лише в
Курессааре (округ Сааремаа) є незалежна
лікарня.
- Лікарні переважно є приватними
закладами та належать органам місцевого
самоврядування. Лікарні фінансуються
(100%) Фондом медичного страхування
Естонії.
- На первинному рівні вся територія Естонії
покрита системою сімейних лікарів
(приватна практика).

Основні проблеми у системі охорони здоров'я Естонії
• Брак лікарів, особливо в менших
лікарнях (у сільській місцевості)
• Багато естонських лікарів віддають
перевагу роботі у Фінляндії
• Довгі списки очікування для отримання
певних медичних послуг (спеціальна
амбулаторна допомога)
• Через зменшення кількості пацієнтів та
об’єму роботи в окружних лікарнях
спостерігається накопичення лікарівспеціалістів у більших регіональних
центрах (міста)
• Загалом лікарні були відремонтовані та
мають дуже хороше медичне
обладнання у всіх регіонах Естонії

Поширення вірусу COVID-19 в Естонії, станом на 6 травня 2020 року
• Найбільша кількість позитивних
тестів в Сааремаа, протягом 10.0306.05.2020 р. - 10 000/164.
• У середньому в Естонії 10 000/13
заражень.
• Швидке поширення вірусу почалося
12-ого березня.
• Надзвичайна ситуація була
оголошена урядом Естонії 16-ого
березня та продовжена до 18-ого
травня.
• Наразі Естонія знаходиться на
середині реалізації стратегії виходу.

Сааремаа – найбільший острів Естонії
• 32 000 (31 500) жителів
• Площа: 2700 km2, найбільший орган
місцевого самоврядування в Естонії за
площею
• З материковою частиною сполучений в
основному поромами (25 хвилин у дорозі)
• 1 місто - Курессааре (статус надано 8-ого
травня 1563 р.)
• 427 сіл (+ 9 невеликих міст)
• Розмір бюджету: 65 млн євро
• 34 школи/дитячих садочки
• 27 бібліотек
• 17 культурних центрів

Муніципалітет Сааремаа було створено 1-ого січня 2018 року
• Найбільше об'єднання муніципалітетів в
Естонії.
• Під час реформи місцевого самоврядування
у 2017 році було об'єднано 1 міський та 11
сільських муніципалітетів.
• Найбільше місто, яке було об’єднане,Курессааре (13 000 жителів), а найменшим
був сільський муніципалітет Торґу (350
жителів).
• Загалом у колишніх 12 муніципальних радах
було 144 члени - у новоствореній раді
муніципалітету Сааремаа наразі 31 член.
• Залучення різних регіонів острова
гарантується радами регіонів.
• Загалом 160 співробітників працює в
управлінні муніципалітету та 1500 - в
органах муніципалітету.

Криза, викликана коронавірусом, у Сааремаа

• Поширення вірусу в Сааремаа було швидким і
раптовим черз велику кількість популярних публічних
заходів на початку березня.
• 12-ого березня я сформував команду, для подолання
кризи, яка з того моменту працює цілодобово.

• Лікарні Курессааре потрібно було реорганізувати свою
роботу, що було успішно здійснено (сформовано 4
спеціальні секції для госпіталізації хворих із вірусом).
• Протягом перших 20 днів усі госпіталізовані пацієнти із
вірусом перевозилися до материкових лікарень і це
дало час створити власну систему госпіталізації.
• Уперше було встановлено тимчасовий (військовий)
госпіталь для підтримки госпіталю Курессааре.
• Перевезення між Сааремаа та материком було
закрито 16.03-4.05 (дозволено лише перевезення
вантажів та за наявності спеціального дозволу).
• У радянські часи в Сааремаа була прикордонна зона, і
до неї можна було потрапити лише за спеціальними
дозволами.

Основні засвоєні уроки
• Економіка Сааремаа дуже різна, хоча сектор туризму
занепав, верфі, виробництво електронних пристроїв,
виробництво продуктів харчування та деревообробна
промисловість продовжували функціонувати

• Жителі дотримувались обмежень до минулого тижня
(правило «2 + 2» та носіння захисних масок для обличчя)
• Співпраця з державою є дуже важливою як під час кризи,
так і надалі (Рада охорони здоров'я, Уряд Республіки)
• Була підтримка всіх міністерств, але вони очікували
пропозицій від нас.
• На загальнодержавному рівні було створено команду
щодо подолання кризових ситуацій, яка допомагала
нашій команді щодо подолання кризових ситуацій.
• Рішення повинні прийматися швидко і вони повинні чітко
розумітися (ми були першим муніципалітетом в Естонії,
де було закрито школи та реабілітаційні установи).
• Найважливіше значення при карантині мають необхідні
засоби особистого захисту, спочатку у нас були з цим
проблеми.
• Пряма та особиста підтримка Президента Республіки та
Прем'єр-міністра.
• Велику підтримку нашому муніципалітету та нашій
лікарні надали різні спонсори та волонтери.

Сааремаа дуже добре впорався з кризою
• Як одному муніципалітету, нам було
легше впоратися з кризою та
приймати швидкі рішення
• Багато секторів повернулися до
нормального життя
• Це літо відрізнятиметься від
попередніх в плані культурних та
спортивних подій, а також туризму
• Сааремаа постійно залишається
одним із найбезпечніших та
найкрасивіших місць на узбережжі
Балтійського моря, яке варто
відкрити для себе!

