
Fernand ETGEN
President vun der

Chamber vun den Deputéierten
19, um Krautmaart
L-1728 Lëtzebuerg

Lëtzebuerg, den 07/09/2022

Här President,

Sou wéi den Artikel 81 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech
Iech, dës dringend parlamentaresch Fro un d’Ministesch fir Gesondheet
weiderzeleeden.

An engem Artikel am Paperjam vum 7ten September geet riets vun enger Aart schwaarzer
Lëscht vu Patienten am CHL, déi do just nach an urgente Fäll behandelt gi, sech soss awer
un en anert Spidol musse wenden.

An deem Zesummenhang wéilt ech der Ministesch dës Froe stellen:

1. Am Artikel vum Paperjam ass ze liesen, dass d'Leit keen Accès op hier Daten hunn.
Kann d'Ministesch dat confirméieren oder hunn déi betraffe Leit nach Accès op hir
Daten a kennen si sech déi heemschécke loossen? Wann si keen Accès méi sollten
hunn, ass dëst konform mat GDPR?

2. Wat kennen d'Leit maachen, wann si fälschlecherweis op der Lëscht stinn well si zum
Beispill de selwechten Numm hunn wéi eng aner Persoun?

3. Gëtt déi Lëscht just intern am CHL traitéiert oder gëtt déi och extern, zum Beispill
engem anere Spidol, kommunizéiert?

Mat déiwem Respekt,

CLEMENT Sven

Député
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Äntwert vun der Madamm Gesondheetsministesch op d'parlamentaresch Fro n° 6783 vum 7. 
September 2022 vum honorabelen Deputéierten Här Sven Clement. 

1. Am Artikel vum Paperjam ass ze liesen, dass d'Leit keen Accès op hier Daten hunn.
Kann d'Ministesch dat confirméieren oder hunn déi betraffe Leit nach Accès op hir Daten a kennen si sech 
déi heemschécke loossen? 
Wann si keen Accès méi sollten hunn, ass dëst konform mat GDPR? 

Erlaabt mer den Kontext vun esou enger exzeptioneller Mesure ze erklären. Et handelt sech em eng 
Schutzmoossnam vis-a-vis vum Personal vum Spidol a net em eng Sanktioun vis-à-vis vum Patient. Se gëtt 
geholl bei physeschen Aggressiounen, schlëmmen verbalen Aggressiounen an Menacen. 

Déi betraffen Leit hunn weiderhin wéi all Patient vum CHL Accès op déi Gesondheetsdaten, déi am CHL 
iwwert si erhuewen ginn sinn. Wéi all Patient, kennen sie iwwert den DPO vum CHL gewuer ginn, wei eng 
Donnéeën vun hinnen traitéiert ginn. 

2. Wat kennen d'Leit maachen, wann si fälschlecherweis op der Lëscht stinn well si zum Beispill de
selwechten Numm hunn wéi eng aner Persoun? 

D’Mesure gëtt vum Spidol am individuellen Patientendossier als Zousatzinformatioun gefouert an kann 
doduerch net zu Verwiesselungen féieren. Et gëtt keng Lescht benotzt. 

Déi concernéiert Persounen ginn wéi all Patient am Land duerch hir IPP (Identifiant permanent du patient) 
erfaasst, an net duerch hiren Numm/Virnumm/Gebuertsdag. Gemäss JCI-Standards gëtt am CHL bei all 
Persoun zur Kontroll vun der Identifikatioun, am Kader vun der Identitovigilance beim Patient de 
Gebuertsdag, den Numm an de Virnumm virun all wichtegem Geste nogefrot. Ofhängeg vun den 
Interventiounen kann dat e puer Mol während engem Séjour am CHL sinn. An der Admissioun gëtt des 
Kontroll op Basis vun der Identitéitskaart gemaach. 

3. Gëtt déi Lëscht just intern am CHL traitéiert oder gëtt déi och extern, zum Beispill engem anere Spidol,
kommunizéiert? 

Wéi an der Äntwert op déi zweeten Fro beschriwwen, gëtt et keng Lëscht, déi am CHL circuléieren géif; 
an deem Sënn gëtt och keng Lëscht un en aneren, zum Beispill een anert Spidol, kommunizéiert. 

Lëtzebuerg, den 10. Oktober 2022 

D'Gesondheetsministesch 

(s.) Paulette Lenert 
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