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ÛH OCT 2019

Monsieur le Ministre 
Aux Relations avec le Parlement 
Service central de Législation 
5, rue Plaetis 
L-2338 Luxembourg

Luxembourg, le 8 octobre 2019

Concerne: Question parlementaire n° 1136 du 29 août 2019 de Monsieur le Député Sven Clement 
Réf. : 82ex5e43c

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse du soussigné à la question parlementaire n° 1136 
du 29 août 2019 de Monsieur le Député Sven Clement concernant la "Résistance aux antibiotiques".

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

Pour le Ministre de la Santé,

— Afihè CALTEUX 
Premier Conseiller de Gouvernement

i37-ooooio-;oo40525-fR



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

Réponse de Monsieur le Ministre de la Santé à la question parlementaire n* 1136 du 29 août 2019 de 
Monsieur le Député Sven Clement concernant la "Résistance aux antibiotiques".

Ginn zu Lëtzebuera Fait vu Patiente mat Infektiounen, déi ob Bakterien. déi Resistenze vis à vis zu Antibiotike 
weisen, ob enaer zentraler PIaz reaistréiert a fir statistesch oder biomedezinesch Zwecker aesoàichert?

Am Kader vum Gesetz vum 1. August 2018 iwwer d'Meldeflicht vu bestëmmte Krankheeten a vum 
groussherzogleche Reglement vum 15. Februar 2019, dat déi meldeflichteg Krankheeten opzielt, sinn déi 
invasiv Infektioune mat Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) an déi invasiv Infektioune mat 
Enterobakterien, déi résistent sinn op d'Carbapenème an/oder d'Cephalosporine vun der 3. oder 4. 
Generatioun, déi eenzeg Infektiounen am Zesummenhang mat Antibiotika-Resistenzen, déi der Direktioun 
vun der Santé dekiaréiert ginn.

Iw/werdeems ginn Informatiounen iw/wer Antibiotika-Empfindlechkeeten/Resistenze bei verschiddenen 
invasiven Infektiounen aus de verschiddene Spideeler am Land am LNS zentraliséiert. Dee kontrolléiert se a 
reecht se weider un den Europàesche Reseau fir d'Iwwerwaache vun Antibiotika-Resistenzen (EARS-Net) an 
un de Weltwàiten Iwwerwaachungssystem fir Antibiotika-Resistenzen (GLASS). Den Europëeschen Zenterfir 
d'Praventioun an d'Kontroll vu Krankheeten (ECDC) an d'Weltgesondheetsorganisatioun analyséieren déi 
iwwermëttelt Informatiounen a publizéiere si an hire Joresrapporten.

Faits et esou een zentrale Reaister aëtt: Wéi ena Informatioune ai konkret oro Infektiounsfall aesoaichert?

Fir d'Iwwerwaachung vu meldeflichtege Krankheete ginn déi folgend Informatioune vun der 
Sanitarsautoritéit gesammelt:

- Numm, Virnumm vum Patient a seng Adress;
- Gebuertsdatum a Geschlecht vum Patient;
- Datum vum Prélèvement;
- Ursprong vum Prélèvement;
- Medezinesch Diagnos.

Am Kader vun den Informatioune fir EARS-Net a GLASS ginn folgend "Spidolsinformatioune" gesammelt;

- Total vun den an de Laboratoirë realiséierte Bluttkulturen;
- Zuel vun de Setter an ail Spidol;
- Zuel vun de Setter op den Intensivstatiounen;
- Spidolstyp jee no Niveau (tertiaire, secondaire, primar, aneren, onbekannt);
- Seleeungstaux vun de Spideeler;
- Zuel vun den Admissiounen.

AH Spidol liwwert doniewent fir ail Prouf déi folgend "Patienteninformatiounen":

- Datum vun der Admissioun;
- Geschlecht;
- Alter;
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Zort vun der Hospitalisatioun (no Kategorien);
Datum vun der Prouf;
Natur vun der Prouf;
Isoléiert Bakterie;
Empfindlechkeet/Resistenz op eng Lëscht vun Antibiotiquen, déi vun ECDC/6LASS definéiert 
goufen.

Faits dës Daten zu Lëtzebuerg net gesammeit ainn: Huet d'Reaieruna fir, Medeziner an Zukunft ze obliaéiere 
Fait vun antimikrobielle Resistenzen ze mellen, fir en nationale Regëster kënnen unzeleeën?

Déi eenzeg aktuell Verflichtung zu Lëtzebuerg ass d'DekIaratioun vun den invasiven MRSA- an 
Enterobakterien-Infektiounen, déi op d'Carbapenème an/oder op d'Cephalosporine vun der 3. oder 4. 
Generatioun résistent sinn.

D'Opstelle vun engem nationale Regëster, deem Dokteren a Laboe samtlech Infektiounen, déi duerch 
antibiotika-resistént Bakterie verursaacht ginn, melle mussen, ass net virgesinn.

Et ass bekannt, dass ëmmer nach méi Antibiotike verschriwwe ainn, wéi néidea wàren. Mat wéi enae Mëttele 
well d'Reaieruna Antibiotikaverschreiwunaen a Fall vu viralen Erkrankunaen an Zukunft reduzéieren?

Am Kader vum Plan National Antibiotiques 2018-2022 sinn e sëllegen Aktioune virgesinn, fir e richtegt 
Benotze vun Antibiotiquë bei de Professionellen a beim Grand public ze promouvéieren, besonnesch déi 
alljahriech Sensibilisatiounscampagnen an reegleméisseg Formatiounen fir de Grand public a fir déi 
Professionell am Kader vum "Europaeschen Informatiounsdag iw/wer d'Antibiotiquen", den 18. November. 
En Aarbechtsgrupp begfasst sech aktuell mam Ausschaffen vun nationale Recommandatiounen, fir en 
"Antibiotic Stewardship"-Programm an de Secteure vun der Akut-, der Laangzait- an der primarer 
Gesondheetsversuergung.

Mat wéi enae konkrete Mesuré aëtt verhënnert. dass Patienter), déi eng Infektioun hunn, déi 
héchstwahrscheinlech ob Bakterien zeréck aeet, déi Resistenze vis a vis zu Antibiotiken opweisen, warend 
Ooenthalter am Saidol aner Patienter) ustiechen?

Wéi aesinn aktuell d'Prozeduren an de Soideeler aus, wann eng Persoun, déi eng Infektioun huet. déi ob 
Bakterië mat antimikrobieller Resistenz zeréck aeet stationàr opaeholl aëtt?

Wéi aesinn aktuell d'Prozeduren an de Soideeler aus, wann eng Persoun, déi eng Infektioun huet, déi ob 
Bakterië mat antimikrobieller Resistenz zeréck aeet, an de Service d'Uraence aeet?

Op nationalem Niveau goufe vum "Groupe National de Guidance en matière de Prévention de l'Infection 
Nosocomiale (GNPIN)" eng Rei Aktiounen duerchgefouert am Sënn vun der Kontroll an der Praventioun vu 
fleegeassociéierten Infektiounen. De GNPIN huet 2018 seng national Recommandatioune fir de Kampf géint 
MRSA an de Spideeler aktualiséiert. Eng Circulaire iwwer d'Kontroll vun der Verbreedung vun
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Enterobakterien, déi duerch Carbapénémassen produzéieren (EPC), ass och disponibel. National 
Recommandatioune fir multiresistent Organisme sinn an der Maach.

Fir samtlech Lëtzebuerger Spideeler gëllt, datt Standardmoossname geholl gi bel ail Behandlung, égal op wéi 
enger PIaz an a wéi engem Service, fir ail Patient, onofhangeg vu sengem Infektiounsstatus, a vun ali 
Professionellem am Gesondheetsberàich. Des Moossname sinn zum Beispill: d'Hygiène vun den Hann, fir 
iwwer si keng Keime vun deem enge Patient bei een aneren ze droen, oder och den Zougang zu individuelle 
Schutzequipementer (Hàndschen, Masken...). Fir bestëmmte Fall, zum Beispill fir Infektioune mat MRSA, sinn 
zousatziech Moossnamen ze huelen, dorënner d’Isoléiere vum Patient an och besonnesch Mesurë beim 
Kontakt mam Personal oder mat Visiteuren.

Wéi ena Mesurë sollen dés Prozeduren an Zukunft nach verbesseren?

Och an Zukunft soll weider op e sëllege Mesurë gesat ginn, dorënner déi national Campagne iwwer 
d'Hannwaschen, d’Informatiounscampagne iwwer d'Antibiotiquen, grad ewéi d'Formatioune fir déi 
Professionell an de Grand public. Donieft gi weider Mesuren entwéckelt, dat am Kader vum Plan National 
Antibiotiques, wéi d'Ausschaffe vun nationale Recommandatioune fir en "Antibiotic Stewardship"-Programm 
op allen Niveaue vun der Fleeg an och d'Promotioun vum Gebrauch vu schnelldiagnosteschen Tester.
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