
CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
Encrée l«i:

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 2 ^ JAN, 202D

Dossier suivi par : Nathalie Weber 
Tél. (+352) 247-86352

Le Ministre de la Sécurité sociale 
à
Monsieur le Ministre aux Relations avec le 
Parlement

Luxembourg, le 22 janvier 2020

Référence : 

Objet :

830xlf40e
Question parlementaire n"1630 du 19 décembre 2019 de Monsieur le Député Sven 
Clement au sujet des personnes à besoins médicaux exceptionnels

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse commune de Monsieur le Ministre de 
la Santé, de Monsieur le Premier Ministre, Ministre d'Etat et du soussigné à la question 
parlementaire n"1630 du 19 décembre 2019 de Monsieur le Député Sven Clement au sujet des 
personnes à besoins médicaux exceptionnels.

Je vous saurais gré de bien vouloir la transmettre à la Chambre des Députés.

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

Romain ÉCrtNEIDER 
Ministre de la'Sécurité sociale

Annexe(s) : Réponse à la question parlementaire n”1630
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Réponse commune de Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale, de Monsieur le Ministre de la Santé 
et de Monsieur le Premier Ministre, Ministre d'État à la question parlementaire n‘ 1630 de Monsieur le 
Député Sven Clement au sujet des personnes à besoins médicaux exceptionnels

Denktde MinisterfirSozialversécheruna, dass d'Fleeaeminutten. déi chronesch-kritesch kranke Persounen 
aktuellzoustinn. eropaesat misste ainn? Falls io, wéi héich a bis wéini ? Falls nee, wisou net?

Wéi wëll d'Famillien- an Intearatiounsministesch an Zukunft mat neie Mesuré Mënschen ënnerstëtzen, déi 
sech dofir entscheede Persoune beisech doheemze fleeaen?Ëm wéi ena Mesurer) handelt etsech heibai?

Wéi vill Persoune sinn zu Lëtzebuera chronesch-kritesch krank?

Et ass wichteg am Virfeld ze praziséieren, dass an der Medezin keng eenheetlech Definitioun existéiert 
iwwert den Terme vu «chronesch-kritesch krank" a wéi eng Krankheetsbiller domadder viséiert sinn.

Bei der Opiëschtung vu Pathologien, déi den honorabelen Deputéierte virgëtt, sief ze bemierken, dass 
« chronesch obstruktiv Longenerkrankungen" (Code J44 no der Classification internationale des maladies 
CIM-10) an der Majoritéit vun de Fâll net zu deenen Erkrankunge gehéiert, wou eng permanent 1 zu 1 
Betreiung erfuerderlech wier.

Et ass deemno schwiereg d'Population cible, déi hei mentionéiert gëtt, ze definéieren an ze preziséiere 
wéi vill Persounen zu Lëtzebuerg betraff sinn, déi opgrond vun enger spezifescher Pathologie, eng 
obligatoresch Surveillance braichten fir eng vital Gefor z'ënnerbannen.

Wat d'Unzuel vu Persounen ubelaangt, déi vun enger Amyotropher Lateralskierose - ALS (Code G.12.2 no 
der Classification internationale des maladies CIM-10) betraff sinn a Bénéficiaire vun der 
Fleegeversécherung sinn, leit des bei 15 Persounen um Datum vum 31. Dezember 2018.

D'Prevalenz vun ALS leit bei 3 bis 5 Persounen op 100.000 Awunner\ Fir Lëtzebuerg mat enger aktueller 
Populatioun vun 614.000^ Awunnergéif dëst bedeiten, dass reng statistesch gesinn, ongeféier 18 bis 
30 Persoune vun dëser Krankheet betraff wieren.

De System vun der sozialer Sécherheet deckt mat der Fleegeversécherung de Risiko vun 
der Fleegebedierftegkeet an de Beraicher vun de «Actes essentiels de la vie" (Berâicher vun der 
Kierperhygiène, der Eliminatioun, der

‘ Harrison's principles of international mediclne, 19th édition (2015) 

’ Statec, Population au 1" janvier 2019
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Ernierung, dem Un-an Ausdoen an der Mobilitéit) of. Et besteet d'Méiglechkeet bei weidere Besoinen un 
Hëllef a Fleeg zousatziechen Aktivitéiten z'accordéieren.

D'Fleegeversécherung ass ee vun de Pilier'en vun der sozialer Sécherheet. Si huet d'Aufgab déi sozial 
Ofsécherung vun ail de betraffene Leit, onofhàngeg vu spezifesche Pathologien, an deem vum 
Gesetz definéierte Kader equitabel z'assuréieren.

Bei Patienten, déi opgrond vu hirer spezifescher Pathologie, eng permanent 1 zu 1 Betreiung néideg hunn, 
sief et doheem oder an engem Etablissement, beinhalt des Betreiung eng Rei vu Besoinen - wéi zum 
Beispill eng pousséiert Surveillance, eng permanent Disponibilitéit oder medezinesch a paramedezinesch 
Akten - déi sech ausserhalb vum Kader vun enger Fleegeversécherung befannen an deemno 
d'Fleegeversécherung eleng keng komplett Léisung kann duerstellen.

Et sief drop hinzeweisen, dass sëit dem 1. Januar 2018 eng interministériel! Plattform besteet (Ministère 
de la Santé, Ministère de la Sécurité sociale a Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande 
Région), déi d'Demande vu Patienten traitéiert fir zousatziech finanziell Moyene bereet ze stellen, wann 
d'Liewe vun der extra-hospitaliarer Ënnerstëtzung a Betreiung ofhankt, besonnesch duerch eng 24 
Stonnen-Prësenz a wou eng signifikant eege finanziell Bedeelegung erfuerderlech ass, fir dass de Patient 
esou laang doheem ka bleiwen, wéi bien et wënscht a seng Krankheetsentwécklung et zou léisst.

Huet de Gesondheetsminister vir, an Zukunft d'Barrièrefrâiheet an de Soideeler a Cabineten ze fërderen, 
fir dass och Patienten. déi oo eng intensiv Fleeg uaewise sinn. ëmfaassend medezinesch versuerat kënne 
ainn?

Den Zougang zu enger qualitativ héichwëerteger Gesondheetsversuergung ass am Kapitel 2, Artikel 4 vum 
Gesetz vum 24. Juli 2014 iwwer d'Rechter a Flichte vun de Patiente verankert (Loi du 24 juillet 2014 
relative aux droits et obligations du patient). D'UN-Konventioun iwwert d'Rechter vum Mënsch mat 
Behënnerung vum 13. Dezember 2006, déi Lëtzebuerg ratifizéiert huet, stellt sécher datt d'Besoine vun 
de Mënsche mat Behënnerung berücksichtegt ginn. Dëst gëllt och fir d'Accessibilitéit an neie 
Spidoisstrukturen vu Mënsche mat ageschrënkter Mobilitéit oder chronesche Krankheeten, déi zu 
Behënnerungen féieren. An dësem Kontext ginn an aile relevante Servicer am Spidol fir déi verschidde 
Forme vu Behënnerung (motoresch, sensoresch, kognitiv) gëeegent Baustrukture geplangt, déi de 
Bedierfnesser vun der Accessibilitéit Rechnung droen. Dës Moossname baséieren um Prinzip "Design for 
ail". E Prinzip, dee sech aus der UN-Konventioun iwwer d'Rechter vu Mënsche mat Behënnerung ofleet. 
Doriwwer eraus ass de Gesondheetsministère Partner vum "Plan Handicap". Fir dëse vum 
Familljeministère koordinéierte Plang sinn, zesumme mat anere Ministèren, verschidde Moossname 
geplangt (Moossnamen zur Versuergungsqualitéit, Formatioun, Sensibiliséierung vun de Professionellen, 
Disponibilitéit vun den Informatiounen a gemeinsamen Aktiounen).

Et existéiere momentan nach keng Standarde fir medezinesch Cabineten ausserhalb vun de Spideeler. Als 
Deel vum "Plan Handicap" gouf virgeschloen, Informatiounen iwwer d'Accessibilitéit an Telefonsbicher 
oder Applikatiounen ze prëziséieren. Doriwwer eraus, kéinten dës Informatioune fir Strukturen disponibel 
sinn, déi am Kadervum Spidols-Gesetz vum 8. Mëerz 2018 (Loi du 8 mars 2018 relative aux établissements 
hospitaliers et à la planification hospitalière) un de geschafene Kompetenznetzwierker (réseaux de 
compétences) deelhuelen (cf. Artikel 28 am Gesetz).
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Mam Spidols-Gesetz vum 8. Maerz 2018 gouf de nationale Service fir laangfristeg, medizinesch 
Spidolsopenthalter (Hospitalisation de longue durée médicale) geschaf. D'Definitioun vun dësem Service 
ass am Anhang 2 vum Gesetzenthalen. De Service verfügt iwwert 20 Laangzaitbettera gouf dem Hôpitaux 
Robert Schuman zougewisen.

An enaem opoene Bréif vum 3. Oktober 2019 huet d'ASBL "Waertvollt Liewen" de Premierminister iwwert 
déi aktuell Problemer am Zesummenhana mat der Fleea vu chronesch-kritesch kranke Persounen 
opmierksam aemaach. Huet de Premier dëse Bréif oerséinlech aelies? Faits io. wéi ena Konseauenzen zitt 
de Minister aus den Duerstellunpen aus dësem Bréif?

A sénger Àntwert op den oppene Bréif vum 3. Oktober 2019 huet de Premierminister geschriwwen, datt 
no Concertatioun mat den zoustannegen Instanzen, Konsultatioune gefouert gi fir eng méi ëmfassend 
Léisung fir d'Problemer vu "chronesch-kritesch kranke" Patienten ze fannen.


