
 

Äntwert vun der Madamm Gesondheetsministesch op d'parlamentaresch Fro n° 5557 vum 24. 
Januar 2022 vum honorabelen Deputéierten Här Sven Clement.  

Am Fall wou e medizinesche Zertifikat vun engem Dokter virleit fir eng Contre-Indikatioun an d’ Direktioun 
vun der Santé dëst a Fro stellt, ginn et zwou Méiglechkeeten fir d’Situatioun kloer ze stellen. Éischtens, 
handelt et sech bei esou Contre-Indikatiounen am Prinzip ëmmer em schwéier Virerkrankungen oder 
Reaktiounen op eng éischt Impfung. Dëst ass dann einfach nozeweisen, well de Patient jo an esou Fäll 
normalerweis e regelméissegen Suivi médical huet bei engem Dokter, meeschtens engem Spezialist, an 
dann och Rapporten an Analysen virleeën kann, déi dës Virerkrankung dokumentéieren; respektiv, wann 
et sech em eng schwéier Reaktioun op een éischten Vaccin handelt, ass de Patient jo medizinesch betreit 
ginn an dann ass dat dokumentéiert (z.B. eng Admissioun an engem Service d’urgence). Oft geet et dann 
duer, dës Dokumenter beim Patient oder sengem Dokter nozefroen, falls si net spontan agereecht goufen. 
D’Direktioun vun der Santé huet do regelméisseg Kontakter mat de Persounen an hiren Dokteren. 

Falls dann nach ëmmer Zweiwel bestinn, gesäit d’Gesetz jo vir dass den Contrôle médical de la Sécurité 
Sociale (CMSS) een Avis kann ofginn. De CMSS kann dann de Patient konvoquéieren fir mat him iwwert 
d’Contre-Indikatioun ze schwätzen, respektiv de Patient ze ënnersichen. 

D’Direktioun vun der Santé stellt effektiv fest, dass eng kleng Zuel vun Dokteren, eng relativ grouss Zuel 
vun Demanden era gëtt. D’Direktioun vun der Santé traitéiert all d’Dossieren mat der gläicher Objektivitéit 
a mécht keng Selektioun op Basis vun opfällegen Dokteren. 

D’Lëscht vun de Contre-Indikatiounen baséiert haaptsächlech op der Lëscht déi a Frankräich zréckbehalen 
gouf a vum Directeur général de la Santé den 24. September 2021 publizéiert ginn ass (via d’Dokument 
DGS-URGENT 2021-101). Si baséiert op enger Viraarbecht vun der Direction générale de la Santé, 
zesummen mat der Agence nationale de Sécurité des Médicaments et Produits de Santé (ANSM), an déi 
vun der Haute Autorité de Santé (HAS) validéiert gouf an am Décret 2021-159 publizéiert gouf. 

D’Santé huet dës Lëscht duerno och mat der Lëscht vun de Contre-Indikatiounen an der Schwäiz an a 
Éisträich verglach, woubäi ee soen muss dass notamment d’Lëscht an Éisträich vill méi restriktiv ass. 

D’Lëscht mat de Contre-Indikatiounen ass ëffentlech an um Site www.covid19.lu an der Sektioun 
Vaccination ze fannen. Falls nei medizinesch Informatiounen disponibel ginn (z.B. vun der Europäescher 
Medikamentenagence EMA), gëtt dës Lëscht natierlech ugepasst. Dat selwecht ass de Fall wann néi 
Vaccinen disponibel ginn wéi elo de Nuvaxovid (Novavax), déi eventuell aner Contre-Indikatiounen 
kënnen hunn. 

Et ass effektiv esou dass et ëmmer schwiereg ass wann eng Divergenz besteet zwëschen dem Avis vun 
engem Dokter an enger Décisioun vun der Santé. D’Direktioun vun der Santé probéiert awer, esouwäit 
méiglech, esou Situatiounen am Dialog an am Konsens ze léisen. Et ass natierlech esou dass d’Dokteren 
och objektiv Argumenter am Sënn vun enger „evidence-based“ Santé publique mussen acceptéieren. 
 

Lëtzebuerg, den 25. Februar 2022 
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