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Fernand ETGEN
President vun der Deputéiertechamber 
19, um Krautmaart 
L-1728 Lëtzebuerg

Hàr President,

CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
Entrée le :

1 1 JUIN 2019
......

Lëtzebuerg, den 17/06/2019

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesàit, bieden ech lech, dës parlamentaresch 
Fro un de Minister fir Gesondheet weiderzeleeden.

2025 soll dat neit Südspidol zu Esch seng Dieren opmaachen an déi existéierend Infrastrukture wâitesgehend 
ersetzen. Am Kader vun dëse Planunge sollen ail d'CHEM-Spideeler hir Funktiounen no a no un d'Südspidol ofginn. 
Des bedeit, dass verschidde Sitten, wéi zum Beispill Nidderkuer, hir Dieren zoumaache wâerten. Wéi d'Wort an 
engem Artikel vum 14ten Juni beriicht, huet d'Gemeng Déifferdeng Kontakt mam Gesondheetsminister opgeholl fir 
iwwert spéider Reaktivatiounsmesüre vum Site ze schwatzen.

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

• Kann den Hâr Gesondheetsminister d'Gespréicher mat der Gemeng Déifferdeng bestâtegen? Falls jo, huet de 
Gesondheetsminister schon eng Preferenz, wat mat de Gebailechkeete vum Spidol geschéie soll?

• Kann de Gesondheetsminister confirméieren, dass no der Fermeture vum CHEM Nidderkuer déi medizinesch 
Infrastrukturen um Site erhale bleiwen an d'Gebâi net ofgerappt gëtt?

• De Buergermeeschter vun Déifferdeng schwàtzt dovun, dass een de Site vum Spidol vu Nidderkuer als 
Complément zum Südspidol kéint gestalten. Vu, dass aktuell am Süden vum Land kee pediatresche 
Noutdéngscht existéiert (dat nàchstgeleeënt Spidol am Fall vun enger Urgence ass den CHL zu Stroossen), 
wàr et fir de Minister denkbar, Servicer vun enger Kannerkiinik, eventuell souguer eng Urgence pédiatrique, op 
de nidderkuerer Site ze installéieren?

• Falls de Gesondheetsminister kee Projet fir de Site plangt, wéi wàert bien op d'Ewechfale vun der direkter 
medezinescher Versuergung am Kordall an Ëmgéigend reagéieren?

Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc 
Député

]/\/]/\/]/\/,pi rotsnAu



«
LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Santé

Dossier suivi par: JOME Laurent 
Tel: 247 85510
Email: laurent.jome@ms.etat.lu

CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
Entrée le :

19 JUIL 2019

Monsieur le Ministre 
aux Relations avec le Parlement 
Service central de Législation 
43, boulevard Roosevelt 
L-2450 Luxembourg

Luxembourg, le 19 juillet 2019

Concerne: Question parlementaire n° 796 du 17 juin 2019 de Monsieur le Député Marc Goergen. 
Réf. : 82dx04ea8

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse du soussigné à la question 
parlementaire n° 796 du 17 juin 2019 de Monsieur le Député Marc Goergen concernant la "Future 
affectation du CHEM Niederkorn".

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

Étienne SCHNEIDER 

Ministre de la Sauté
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ministère de la Santé

Àntwert vum Har Etienne SCHNEIDER, Gesondheetsminister, op d'parlamentaresch Fro n" 796 
vum 17. Juni 2019 vum Har Deputéierten Marc Goergen.

Op Ufro vum Schafferot vun der Stad Déifferdeng hat de Gesondheetsminister de 4. Juni 2019 eng 
Entrevue mam Buergermeeschter an zwee vun senge Schaffen fir ënnert anerem en Austausch ze 
hunn iwwert Zukunft vum Site vum Hôpital Princesse Marie-Astrid (HPMA) zu Nidderkuer mee 
awer och méi generell iwwert d'Offer vun der medezinescher Versuergung vun de Bierger am 
Kordall.

Eng medezinesch breet gefachert Grondversuergung déi op d'Besoins vum Patient ausgeriicht ass, 
soll fir ail Bierger, ob jonk oder aal, am Kordall bestoe bleiwen. Genau esou wichteg ass, dass dës 
Offer sech och mam Populatiounswuesstem vun dâr Géigend weider entwéckelt.

Op déi Grondversuergung oder ail aner méi spezialiséiert medezinesch Versuergung op dem Site 
vum HPMA oder op engem anere Site am Kordall, esou wéi an enger Antenne vum CHEM oder 
anerer medezinescher Struktur, stattfanne soll, ass eigentlech den Acteuren a Propriétairë vun 
deene Site a Gebailechkeeten iwwerlooss.

De Propriétaire vun de Gebailechkeeten an vun den Terrainen vum Site HPMA zu Nidderkuer ass 
de "Syndicat de l'Hôpital Intercommunal de Differdange-Pétange-Bascharage" an et ass un dem 
Propriétaire ze decidéiere wéi eng Aktivitéiten an Zukunft op dem Site sollen ugebuede ginn.

Ett wier virstellbar, dass eng ganz Rëtsch Aktivitéiten am Intérêt vum Bierger, vum Staat oder vun 
de Gemengen op deem flotte an grousse Site gefouert kéinte ginn.

Am Gespréich mat den Vertrieder vun der Gemeng Déifferdeng huet den Minister och 
virgeschloen, hir Reflexiounen iwwert déi medezinesch néideg Aktivitéiten an Strukture an iwert 
hiren Site am Kordall weider ze féieren an dass déi Diskussiounen notamment mam CHEM 
zesumme sollte gefouert ginn, well de CHEM jo schonns zënter Joren en wichtegen Acteur vun 
eisem Gesondheetssecteur am Süden vum Land ass. Den Informatiounen no, déi dem 
Gesondheetsministère haut virleien, waert d'Südspidol wahrscheinlech eréischt 2025 seng Diere 
fir déi éischt Patienten opmaachen; bis dohinner sollen dem HPMA seng aktuell Spidolsaktivitéiten 
garantéiert sinn.

Wat elo de pediatresche Noutdéngscht am Süden ugeet, kann den Gesondheetsministère 
bestategen, dass momentan nëmmen ee Service national vun der Pédiatrie am CHL besteet, wou 
sech och ail déi aner Fachrichtungen befannen, déi noutwenneg sinn fir sech em d' Kanner ze 
këmmeren an virun allem em déi méi kritesch Fall : Intensivstatioun, Neonatologie, Radiologie, 
Kannerchirurgie ma och de pediatreschen Noutdéngscht.

Enn Februar 2019 huet den Ministère och an den drài aneren Déngscht-Spideeler (CHEM, HRS, 
CHdN) en Service de Pédiatrie de proximité genehmegt.
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé

D'Kannerdokteren garantéieren d'ConsuItatiounen am pediatreschen Noutdéngscht am CHL 24 
Stonnen op 24 (méi schlëmm Fall) an an der Maison médicale pédiatrique (MMP) (manner 
schlëmm Fall) tëschent 19 a 22 Auer an der Woch esou \wéi vun 9 bis 22 Auer um Weekend an 
iwwer Feierdeeg.

D'FlaIschent vun de pediatreschen Noutfàll ginn am CFIL an an der MMP behandelt (Etude Lair')

D'Kliniken am Süden an am Norden deelen sech ongeféier 25% vun den pediatresche Urgencen 
(Etude Lair'). Meeschtens sinn et Noutfalldokteren déi d'Kanner als éischt behandelen, a wann et 
néideg ass, ginn se an de CHL transferéiert.

' Etude sur le fonctionnement des services d'urgence, M-L Lair, 2018
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