\\ Editioun N°1 2019\\ De Bistouri \\

De Bistouri
N° 2 | 2019
D‘Memberszeitung vun der
Association Luxembourgeoise des Étudiants en Médecine a.s.b.l.

www.alem.lu
contact@alem.lu
www.alem.lu||contact@alem.lu

1

// De Bistouri // Edition N°2 2019 //

Inhaltsverzeechnes
Mot du President ....................................................................................................
Climate Change and Health .............................................................................
Training Day 2019 ................................................................................................
Team Building Week-end .................................................................................
ALEM Membersëmfro .........................................................................................
Relations externes .................................................................................................
SCOME ..................................................................................................................
SCORA ....................................................................................................................
SCOPH ....................................................................................................................
IFMSA .....................................................................................................................
Pre-March Meeting 2019 ..................................................................................
March Meeting 2019 ..........................................................................................
European Regional Meeting .............................................................................
pre-August Meeting 2019 ..................................................................................
August Meeting 2019 ..........................................................................................
Du wells mat op e Meeting ? ............................................................................
ALEM Team 2019 .................................................................................................
Sponsoren ..............................................................................................................

p. 3
p. 4
p. 6
p. 8
p. 10
p. 12
p. 14
p. 15
p. 16
p. 18
p. 19
p. 20
p. 21
p. 23
p. 25
p. 27
p. 28
p. 31

Impressum
Herausgeber: ALEM a.s.b.l.
Layout: Frédéric Schwarz
Redaktioun: Chris Speicher
Julie Zangarini
Frédéric Schwarz
Misch Clemens
Alexander Lang
Max Kayser
Robert Sandulescu
Association Luxembourgeoise des Étudiants en Médecine a.s.b.l.

© 2019 by Association Luxembourgeoise
des Étudiants en Médecine

c/o Tonie Pescatore | 16, rue Ignace de la Fontaine| L-16 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg F5877

Tous Droits réservés
2

www.alem.lu |contact@alem.lu

\\ Editioun N°1 2019\\ De Bistouri \\

Mot du Président
Léif Memberen an ALEM-Sympathisanten,
Pünktlech zur éischter Editioun vum „Dag vum
Lëtzebuerger Gesondheetssystem“ ass och
dësen zweeten Bistouri geschriwwen a gedréckt.
Säit e bësse méi ewéi 8 Méint ass d‘ALEM
Team 2019 mat voller Energie um schaffen an
d‘Resultater, déi der op den nächsten Säiten
wäert gesinn, schwätzen fir sech. Sief et op
der nationaler oder internationaler Bühn, iwwerall ass vill geschafft ginn.
Ech perséinlech sinn och frou dass mir net
manner ewéi 4 wieder motivéiert Medezinsstudenten rekrutéiere konnten! Dëst fir eist
Medical Education Team, d‘IFMSA Team
an d‘Relations Extern Team ze ënnerstëtzen !
Wien dës néi Gesiichter sidd, fannt dir op de
leschten Säiten vum dësem Bistouri eraus.

Ech kann iech verspriechen, dass dir och an
de leschten Méint vum Joer nach méi ewéi
eemol vun der ALEM héiere wäert, an ech
kann iech elo schon verroden dass mer wuel
méi ewéi nëmmen eemol är Meenung wäerten froen fir kennen iech, eis Memberen, esou
gutt ewéi méiglech no baussen ze vertrieden.

Ufank Februar ass dat neit ALEM Team fir
zwee Deeg zu Ierpeldeng fir en éischten
Team-Building-Weekend zesummen komm.
Encadreiert durch den Christophe Mergai,
engem IFMSA Trainer an ex-ALEM Team
Member, hu mir eis all konnte besser kennen léieren an un eisen Pläng fir d‘Joer 2019
schaffen, dëst ënnert enger professioneller
Féierung.

Ech als President kann nëmmen soen, dass
ech enorm houfreg sinn op dat wat dëst Joer
schonns geleescht gouf. Et huet sech gewisen
dass ech d‘Éier hunn mat 25 héich motivéierten Leit zesummen ze schaffen, an et sin méi
ewéi genuch interessant Projeten an der Pipeline.

Och am Volet vun der politescher Aarbecht
ass d‘ALEM net ontäteg bliwwen dës läscht
Méint. Mat Neiegkeeten zum Tiers Payant,
Gemeinschaftspraxen oder der medezinescher Ausbildung, am Gesondheetssecteur
schenkt mam néien Gesondheetsminister e
neien Wand ze blosen. Dësen bréngt a verschidden Beräicher endlech eng néi Dynamik
eran, déi déi lescht Jore gefeelt huet !

Ech wënschen iech vill Spaass beim liesen
vun dësem Bistouri, an ech wënschen iech
alleguerten eng gutt Rentrée an dat néit akademescht Joer !

www.alem.lu |contact@alem.lu
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Climate Change and Health

© World Health Organisation

© World Health Organisation

Dësen Artikel widmen ech ganz bewosst dem
gréissten Thema vum SCOPH Team fir dëst
Joer. An dat ass de Klimawandel an den Afloss
vun dësem op d’Mënschheet. Déi meescht
denken sech elo: “Wat huet Klimawandel mat
Medezin oder der Gesondheet ze dinn?”
Ma ech kann Iech verroden: ganz schéin vill!

et huet esou wéineg gereent, dass de ganzen
Ubau vun den Baueren verdréchent ass. Dëst
kann an verschidden Regiounen Hongersnout
mat sech bréngen.

Eis ass et wichteg, dass d’Léit verstinn wisou eis dat Thema esou um Häerzen léit,
firwat mir all mussen reagéieren an am
beschten haut schonn domat ufänken.
Duerch den Klimawandel erliewen mir ëmmer méi extrem Wiederkonditiounen, dëst
souwuel an den äisegen Wanteren wou Temperaturen schonn mol an den zweestellegen
Minusberäich rutschen, souwéi an den Héichsummeren, wou t’Léit mat extremen Temperaturen konfrontéiert ginn. Mat Temperaturen ab
+35°C huet eisen Kreeslaf immens Problemer
sech unzepassen an sou kennt et besonneschen am héijen Alter leider méi oft zu Doudesfäll. Mais och indirekt huet d’Mënschheet
en groussen Problem domat, de leschten Summer waren d’ Temperaturen esou héich an
4

Eng wieder Gefor ass, dass duerch dauerhaft waarm Temperaturen bestëmmten Krankheeten ewéi Malaria oder den Zika Virus,
durch Moustiquen verbreet, sech ëmmer méi
Richtung Norden ausbreeden an esou souguer eng Kéier eng Gefor fir eis zu Lëtzebuerg gi kënnen.
Mais och d‘Smogbelaaschtung ass bei deenen Temperaturen enorm, dat ass och den
Grond firwat mir am Summer bei héijen Temperaturen méi lues op den Autobunnen fueren mussen. De Smog schued eisem Kierper.
Et ass bewisen, dass an Stied mat héijer Loftverschmotzung den Taux un kardiovaskulären
Krankheeten, un Asthma ma och un Longenkriibs däitlech méi heich ass.
Wann op engem waarme Summer z.b mol
eng Loftwarnung erausgeet, dann kënnt dir
sëcher sinn, dass iwwert die Deeg Asthmakriesen, méi oft virkommen.
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D‘WHO behaapt dass iwwert 1 Millioun
Doudesfäll pro Joer weltwäit der Loftverschmotzung zouzeuerdnen sinn. Wou mir
grad vun Autobunnen schwätzen, eis Autoen
sinn och en weideren groussen Problem an
een vun den Haaptgrënn fir déi héich Treibhausgaswäerter. Doduerch gëtt eis Ozonschicht ëmmer wieder geschiedegt an doduerch méi dënn an ëmmer méi vun deenen
geféierlech UV-B Stralen, ee vun den Haaptausléiser vum geféierlech Hautkriibs, treffen
op eis Äerd.

En aneren groussen Problem ass déi enorm
Ëmweltverschmotzung, iwwert déi d’Mënschheet mëttlerweil net méi Meeschter ass. Sécher hutt dir all déi schlëmm Fotoen vun eisen
Mierer gesinn, an deenen een méi Plastik wéi
Waasser gesäit oder vu Fësch an aner Mieresbewunner déi duerch den ganzen Plastik
verstierwen, sierf et well se en Iessen oder
dran hänken bleiwen.

© www.aiumog.de 4

© www.vebu.de 3

Héich Treibhausgaswäerter ginn awer leider och an der Fleeschindustrie produzéiert.
Do hänkt leider ee ganzen Rateschwanz un
Konsequenzen fir t’Mënschheet hannendrun.
All d’Béischten brauchen Platz an Fudder,
fir t’Fudderproduktion gëtt den südamerikaneschen Dschungel ofgeholzt an Platz geschaaft fir Fudderplantagen an Lännereien
fir d’Béischten. Leider hunn d’Béischten (zemools Ranner) een immens héijen Methanausstouss, deen och zu den geféierlechen
Treibhausgasen gehéiert.
Mais och den Transport vun den Béischten
iwwert dausende Kilometeren ass nees eng
enorm Ëmweltverschmotzung. En weidere
Punkt ass den massiven Waasserverbrauch,
deen duerch d’Fleeschproduktioun verursaacht gëtt. Sou kann een soen, dass fir een
Steak (500g) ongeféier 7000l Waasser gebraucht ginn.

Dir gesitt dat Ganzt ass een Däiwelskrees, mee
nach laang net aussiichtslos! Jiddwereen kann
säin Deel dozou bäidroen dem Ganzen entgéintzewierken. Wéi? Verzicht an all Situatioun an sou oft wéi et geet op Emolplastik!
“Schalimo? Eng Tut dobäi?”, “Nee Merci!”. Sou
einfach kann et sinn. Probéier manner Fleesch an
déieresch Produiten ze benotzen. Iwwerlee wéi
wäit däin Iessen oder deng Kleeder gereest sinn
fir hei am Buttek ukomm ze sinn an fro dech obs
du dat wierklech brauchs. Sou ass den Apel vum
Bauer aus dem Nopeschduerf definitiv besser fir
t’Ëmwelt wéi deen, deen aus Australien kennt.
Probéier den Auto sou mann wéi méiglech ze
benotzen, benotz den ëffentlechen Transport an
däin Vëlo ëmmer wann et geet.
Wanns du nach wieder Froen zu dësem spannenden Thema hues oder dech engagéieren
wëlls, zéck net eist SCOPH Team unzeschreiJulie Zangarini
Fir d‘SCOPH Team
3https://vebu.de/tiere-umwelt/umweltbelastung-durch-fleischkonsum/
energie-ressourcenverschwendung/wasserverschwendung-wasser-sparen-durch-ernaehrung/
4https://aiomag.de/plastik-im-meer-welche-losungen-gibt-es-6912
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ALEM Training Day 2019
No den erfollegräichen Editiounen vun de
leschten Joren huet och dëst Joer d’ALEM
erëm zesummen mat den Hôpitaux Robert
Schuman um Ouschtersamschdeg op den
Training Day invitéiert. Dëst Joer schonns an
de drëtter Editioun !
Aller guten Dinge sind drei, an tatsächlech
war et erëm e groussen Erfolleg. 49 Lëtzebuerger Medezinsstudenten aus alle Studiëjoren, vum éischten Semester bis hin zum
fäerdeg approbéierten Dokter, dëst aus ganz
Europa, hunn sech am Spidol um Kierchbierg
versammelt.

Op dës Aart a Weis konnte mer sécher stellen, dass jiddereen an all Atelier de selwechten Wëssensstand hat.
Dëst ass bei de Participanten gutt ukomm,
an et konnt och quasi jiddereen an deenen
Workshop matmaachen, déi hien/hatt uginn
hat am léifsten wéilten ze maachen.
Sou konnten d‘Participanten un enger Maquette üben Blutt ofzehuelen an Zougäng ze
leeën, d’Thorax- an Abdomenënnersichung
opgefrëschen an d’Basics vun der neurologescher Ënnersichung léieren. Ausserdeem
kruten se eppes zur Radiologie bäibruecht an
haten d‘Méiglechkeet eng ganz Réi orthopedesch Ënnersichungen ze gesinn a selwer ze
üben.

Den Da Vinci Operatiounsroboter

Nodeems d‘Participanten moies eng éischt
Geleeënheet haten sech bei enger Taass Kaffi, frëschem Uebst an enger Mëtsch stäerken
ze kennen, sinn se dunn mat vollem Elan an
den Dag gestart.
No enger kuerzer Introduktioun vum Prof.
Claude Braun, Directeur médical vun den
HRS, dem Head of OC Fabrice Glod an dem
ALEM President Frédéric Schwarz, huet den
Dr. Juncker eng kuerz Presentatioun iwwert
d’Aarbecht vun de Gynekologen an den HRS
gehalen.
Néi dëst Joer war, dass d‘Participanten sech
am Virfeld missten an all Workshop selwer
aschätzen, sou dass fir all Participant en individuellen Plang erstallt konnt ginn.
6

Een vun den ALEM Tutoren an action

Nobespriechung am Reanimatiouns Workshop
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De Sonographie Workshop

De Bitz Workshop

Desweidere konnten d‘Participanten zur
selwechter Zäit an aneren Workshops hier
Kenntnisser an der Nooht, der Sonographie,
an der Reanimatioun verdéiwen.

Am zweeten Deel haten d‘Participanten
d’Méiglechkeet ze üben eng Spiral ze setzen.

Néi Workshoppe waren dëst Joer d‘Introduktioun an d‘Roboterchirurgie, wou d‘Participanten net nëmmen erkläert kruten wei d‘Situatioun aktuell hei zu Lëtzebuerg ass, mee
och selwer duerften Hand uleeën an an enger Simulatioun mam Original Interface vum
Roboter operéieren !
Den zweeten néie Workshop huet sech ronderëm Gynekologie gedréint. An dësem, an
zwee gedeelten Workshop, konnten enmert
aneren wichteg Informatiounen zu dëser
Fachrichtung vermëttelt ginn.

Den Ofschloss huet ewéi all Joers de Fallquiz
vum Prof. Dr. Braun gemaach, deen dëst Joer
esou adaptéiert gouf, dass och déi Gruppen
mat méi Léit aus dem éischten Semesteren
eng fair Chance haten. D‘Gewenner konnten
sech iwwert medezinesch Bicher vun eisem
Eventsponsor Springer frënn.
No dëser drëtter erfollegräicher Editioun vum
Training Day um Kierchbierg, schenkt och
enger nächster Editioun näischt am Wee ze
stoen. Rendez-vous ass dann nees Ouschtersamschdeg 2020 um Kierchbierg !
Den TD Organisatiouns Comité

Gruppefoto mat alle Participanten an Dokteren
www.alem.lu |contact@alem.lu
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Team-Building WK

De 16. a 17. Februar huet sech den neien
ALEM-Comité an der Jugendherberge zu
Ierpeldeng bei Ettelbréck eng éischte Kéier
perséinlech getraff fir sech besser kennenzeléieren, an och nei Projeten an den eenzelen Aarbechtsgruppen auszeschaffen.
Ugefaangen huet dat ganzt Samschdes Moies wou lues a lues eis Memberen ukomm
sinn an sech kuerz ageriicht hunn. Direkt
duerno ass et du lassgaange mat der Aarbecht a mat enger motivéierender Usprooch
vun eisem Presi dem Fred. Zesummen hu mer
dunn bis Mëttegpaus eis Iddien a Projete fir
2019 kuerz ugeschwat a jiddereen aus dem
Comité huet e klenge Rapport aus sengem
Beräich ginn, wou e Responsabel ass. Fir
Mëttegpaus hu mer all zesumme gekacht an
zwar Wraps. Jiddereen huet eng Hand mat
ugepakt soudass alles relativ schnell virukomm ass. No eisem gudden Iessen an der
Spull ass de Christophe, en lëtzebuergeschen IFMSA Trainer, bei eis komm fir mat eis
ze schaffen a mat eis Übungen ze maache fir
eis Kommunikatioun a Kollegialitéit ze stäerken.
8

Des Übungen hunn sech éischter em den Teamopbau a Projektmanagement gedréit. Mir
hu schnell gemierkt, dass mer a ville Punkten
déi hien eis genannt huet, nach genuch Verbesserungsbedarf hunn. Zum Schluss vum
Nomëtten no e puer Übungen, hu mer eis
erëm an eis Aarbechtsgruppen opgedeelt fir
nach eng Kéier méi individuell an de verschiddene Projeten ze schaffen.
Sou huet de Sponsoring-, den Event- mam
PR- an de SCOME Team (Standing Committee on Medical Education) sech zesummegesat an hier Iddien fir 2019 konkretiséiert.
Owes wéi mer mat dem ganze schaffe fäerdeg waren hu mer erëm all zesumme gekacht. Des Kéier hu mer Pizza gemaach, vu
que dass mer e ganz flotten a moderne Pizzauewen zur Verfügung haten an de Chris, als
Pizzabäcker, natierlech seng Fanger net konnt
dovu loossen. No der Pizza gouf et nach e
selfmade ALEM Dessert begleet vun deem
oder aneren Digestif fir den Owend gemittlech auskléngen ze loossen.
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Sonndes moies hu mer all zesumme Kaffi
gedronk an duerno ass et mat Übunge vum
Christophe weidergaangen, wou et des Kéier
éischter em Volete Kommunikatioun a Respekt
gaangen ass. Duerno gouf et erëm e gemeinsamt Mëttegiessen. Des Kéier eng genial
Lasagne. Nomëttes gouf nach e klengen Debriefing, wou mer zesumme mam Christophe
e ganz positive Bilan vun dësem Weekend
zéie konnten. Uschléissend hu mer nach
schnell gebotzt an dann huet sech jiddereen
erëm op den Heemwee gemaach, respektiv
op de Wee zeréck op Uni.

Mir hate wëlles, de Weekend esou Nohalteg
wéi méiglech ze gestalten (d.h. keng Iessensverschwendung, keen onnéidegen Dreck,
kee Plastik, vegetaresch Iessen), wat eis bis
op e puer Tranchë Saucisse, och gutt gelongen ass. Dëst wäert an Zukunft ëmmer méi oft
en Thema bei eis sinn, well mir an dem Sënn
och Iddi vun der IFMSA wëlle vertrieden.
Misch Clemens
Eventmanager

Ofschléissend kann ee soen, dass dëse
Weekend sech de Comité e gutt Stéck méi no
komm ass a Kollegialitéit gewuess ass.

www.alem.lu |contact@alem.lu
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ALEM Membersëmfro
Am Januar hu mir iech Membere gefrot wat är
Erwaardungen un dat néit ALEM Team 2019
sinn a wéi eng Doleancen dir eis mat op de
Wee wëllt ginn.
Vun engen 310 Memberen hu leider nëmmen
69 Léit d‘Membersemfroo ausgefëllt. Hei hunn
sech allerdéngs trotzdeem kloer Tendenze
gewisen a mir kruten eng ganz Réi interessant
Meenungen a Propose vun iech mat op de
Wee.

Kommunikatioun
Vue dass et fir eis och ëmmer wichteg ass ze
wëssen, wei mir mat eise Membere kommunizéiere sollen, hunn mir iech gefrot wat dir léiwer hutt an op der iech gutt genuch iwwert eis
Aktivitéiten informéiert fillt.

Grond Donéeë
Folgend Graphike setzen d‘Grondbedingunge fir d‘Auswäertung:

Geschlechterverdeelung vun de Participanten

Studiejoer vun de Participanten

Wéi solle mer mat iech kommunizeieren ?

Fillt der ierch gudtt genuch informéiert iwwert eis Projeten ?

Hei gesäit ee kloer, dass déi am Moment benotze Kommunikatiounsweër déi sinn, déi majoritairement vun iech gewënscht sinn. Domat
wäerte mer och an Zukunft haaptsächlech
iwwert Mail a Facebook mat iech kommunizéieren.
Positiv iwwerrascht huet eis, dass iwwert 3/4
vun iech geschriwwen hunn, dass der iech
gutt genuch iwwert eis Aktivitéite informéiert
fillt. Dëst freet eis ze héieren a mir wäerten
dru schaffen, dass den Taux nach an d‘Luucht
geet !

Studieland vun de Participanten

10
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Wou solle mer eis Aktivitéiten maachen ?

Wat ass d‘ALEM fir dech ?

Hei ass kloer ze gesinn, dass de Konsens ass,
dat mer d‘Aktiviéiten am Zentrum organiséiere
sollen.

Vue dass mir als ALEM Team do si fir iech ze
vertrieden, ass et fir eis och wichteg ze wësse,
wat dir vun eis erwaart. Ar Äntwerte wäerten
eis Projete beaflossen.

Mir probéieren dëst als Richtlinn ze huelen,
mee mir wäerten awer secher och an Zukunft probéieren Eventer mam CHEM a mam
ChdN ze organiséiere, vue dass et an eisen
Ae wichteg ass mat allen Acteuren ze kollaboréieren.
Wéi eng Aktivitéiten solle mer organiséieren ?
Et ass kloer ze gesinn, dass dir virun allem u
méi Aktivitéiten am Skills Beräich an am Networking interesséiert sidd.

Medezinstudium zu Lëtzebuerg ?
Mat nëmmen 8 vun 69 déi der Meenung sinn,
dass kee komplett Medezinstudium vu 6 Joer
soll zu Lëtzebuerg ugebuede ginn, bestäerkt
dëse Wäert eis aktuell Positioun a mir wäerten
eis och an Zukunft fir de komplette Studium zu
Lëtzebuerg asetzen.

Mir hunn dëst an eis Planunge mat opgeholl
an a den nächste Wochen a Méint wäert dir
nach méi héieren zu den eenzele Punkten.
Conclusioun
Opgrond vun der gerénger Bedeelegung
vun nëmmen knapps engem Véierel vun eise
Memberen, ass drop verzicht ginn d‘Emfro am
Detail auszewäerten.
Trotzdeem konnt een hei kloer Tendenze gesi
wou är Wënsch leien, an deementspriechend
probéiert eist Team iech an äre Wënsch esou
weit ewéi Méiglech entgéint ze kommen !
Fir d‘ALEM Team 2019,
Frédéric Schwarz
President
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11

// De Bistouri // Edition N°2 2019 //

Relations externes
Wat d’Relations externes ugeet hat d’ALEM
säit Ufank des Jores all Hand voll ze dinn.
Entrevue Uni.lu/ALEM I
Ufank Februar hunn sech de Frédéric Schwarz
(President), d‘Isabelle Moreira Machado
(MC Luxembourg) an de Chris Speicher (Vice-President & Resp. Education Médicale) um
Campus Belval vun der Uni Lëtzebuerg mam
Prof. Serge Haan, Vice-Doyen vun der FSTC,
fir eng éischt Entrevue getraff.
Theme vun dëser Entrevue waren ënnert anerem dat éischt Joer Medezin op Uni.lu, de
geplangte Bachelor Studium an nach e puer
weider méi kleng Themen.

Entrevue ALEM/uni.lu

Zum éischte Joer gouf diskutéiert wei een
dëst kéint verbessere respektiv huet d’Isabelle Sujeten ugesprach déi dem aktuelle Joer
um Häerz leien. Zesumme gouf diskutéiert wei een d’Coursen an TP’en besser strukturéiere kéint, ouni awer géint d’Oplage vun
de Partner-Unien ze verstoussen.

Allerdéngs si mir als ALEM gutt an d’Gestaltung mat agebonnen an et gëtt och vill ob eis
Iddien a Meenunge gehéiert. Soubal et méi
Informatioune gëtt kritt dir déi natierlech och
matgedeelt. Et gouf festgehalen, dass ee beim
Bachelor vill Wäert ob Praxis leeë muss an den
Akzent ob de Klenggruppen-Unterrecht setze
soll, fir dass de Bachelor en Succès gëtt.
Entrevue AMMD/ALEM
Als nächst stoung eng Entrevue mat Vertrieder
vun der AMMD um Programm. Hei goufen
eng ganz Rei Sujeten diskutéiert. Als éischt
gouf iwwert d‘ Erstelle vun enger neier, aktueller Demographie médicale geschwat a wat
ee géint eng zukünfteg Penurie un Dokteren
ënnerhuele kéint. Weidert Thema waren d’Limitatioun vun de Kapassitéiten am Milieu hospitalier respektiv wei een den Ausbau vum
ambulante Beräich fiederen an ausbaue kéint.
Och gouf driwwer geschwat wei een den Dokterberuff zu Lëtzebuerg méi attraktiv maache
kann. Et gëllt eng gutt Work-Life-Balance ze
schafe souwéi och méi fir déi weiblech Medeziner ze ënnerhuelen (z.B. bezuelte Congé de Maternité aféieren). Zum Schluss gouf
kuerz de Sujet vum Tier payant ugeschnidden
a festgehalen, dass et déi therapeutesch Fräiheet ze erhale gëllt.

Zum Bachelor gouf betount, dass de Startzäitpunkt Hierscht 2020 steet an een op Héichtouren drun schafft. Zum genaue Curriculum
gouf et allerdéngs nach keng offiziell Informatiounen.
12
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Etüd zum Lëtzebuerger Gesondheetswiesen
Am Februar hate mir dann och eng Entrevue mat der Madamme Marie-Lise Lair,
déi am Optrag vum Gesondheetsministère
eng Etüd iwwert déi aktuell Situatioun a Besoinen am Lëtzebuerger Gesondheetswiese leed. D’ALEM war hei gefrot hiren Avis zu
bestëmmte Beräicher ofzeginn.
Des Etüd hat 4 grouss Objektiver : Gett et zu
Lëtzebuerg en Manktem un Dokteren a wann
jo, a wei enge Beräicher? Ass déi aktuell Situatioun um Terrain un de reelle Besoin ugepasst? Ass et méiglech zu Lëtzebuerg gutt
qualifizéiert medezinescht Personal auszebilden? Mussen nei Beruffssparte kreéiert ginn,
déi et bis ewell nach net zu Lëtzebuerg gëtt.
Konkret gouf iwwert eis Relatioune mat der Uni
geschwat a wei mir zum Bachelor stinn, respektiv ob an eisen Aen eng komplett Medical
School zu Lëtzebuerg néideg wier. Och gouf
beschwat wei een de Beruff vum Dokter zu
Lëtzebuerg besser promouvéiere kéint.
En groussen Diskussiounspunkt war och ob
d’Lëtzebuerger Medezinsstudenten no hirem Studium iwwerhaapt ob Lëtzebuerg
zréck komme wëllen, respektiv wat Grënn
dogéint sinn a wat d’Schwieregkeeten dobäi sinn sech zu Lëtzebuerg ze etabléieren.
An dësem Zesummenhang gouf och beschwat wat de Staat maache kéint fir déi jonk
Dokteren zréck ob Lëtzebuerg ze lackelen an
si bei der Néierloossung ze ënnerstëtzen, z.B.
duerch Primme beim Grënne vun enger Praxis
an d’Schafe vu méi Kapassitéiten, souwuel am
Milieu hospitalier wei och am Milieu extrahospitalier.

Mëtt Juni goufen dunn déi Virleefeg Resultater vun dësem Audit allen Participante wärend 3 Stonnen am Gesondheetsministère
virgestallt. Och d’ALEM war hei vertrueden.
Mir dierfe momentan leider nach net allze
vill Detail nennen, vue dass d’Resultater nach
net offiziell publizéiert goufen. Mee souvill
sief gesot: D’Etüd huet eng ganz Rei Interessant Schlussfolgerungen an Erkenntnisser mat
sech bruecht, déi hoffentlech säitens der Politik
richteg gedeit ginn an entspriechend iwwert
déi nächst Joren ugewannt gi wäerten. Soubal
Resultat vun der Etüd dann offiziell publizéiert ass wäerte mir Iech dëst natierlech wësse loossen, eng Zesummefaassung vun de fir
eis relevanten Abschnitter erstellen a Positioun
dozou bezeien.

Politesch Arbescht
Am Mäerz huet d’ALEM dann och zesumme mam Deputéierten André Bauler eng
Question parlementaire ausgeschafft. Hei
goung et virun allem em eng nei Démographie médicale, d’Penurie un Doktere respektiv
Dokter-Nowuess zu Lëtzebuerg souwéi dem
Ausbau vun der medezinescher Ausbildung
zu Lëtzebuerg. Dir fannt déi ganz Question
parlementaire um Site vu´n der Chamber ënnert der Nummer 628.
Zousätzlech ass am Februar eng Question
palementaire vum Deputéierte Gusty Graas
gestallt ginn, an der d’ALEM e puer mol zitéiert gouf (QP n°336)

Zum Schluss gouf nach iwwert d’Aarbecht
déi d’ALEM insgesamt leescht diskutéiert.
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Entrevue Uni.lu/ALEM II & III

D‘ALEM an de Medien

Mëtt Juni stoung dann och eng weider Reunioun mat der Uni Lëtzebuerg um Programm.
Hei gouf eis de Prof. Dr. Gilbert Massard
virgestallt, den néien „Directeur de l’enseignement médical“ vun der Uni.lu. De Prof. Massard, e gebiertege Lëtzebuerger, huet seng
ganz professionell Karriär als Thorax-Chirurg
zu Stroossbuerg duerchlieft an ass elo op der
Uni.lu dofir zoustänneg de Bachelor-Studium
an der Medezin op d’Been ze stellen an déi
medezinesch Ausbildung zu Lëtzebuerg ze
leeden. Op dëser Entrevue hunn mir fir d‘éischt
d’ALEM samt hiren Aufgabeberäicher a Funktioune virgestallt. Duerno wollt de Prof. Massard vun eis wëssen, wat eis am Medezinstudium besonnesch, a wat manner gutt gefall huet.
Hien huet ganz interesséiert nogelauschtert an
ass gewollt eis Avise bescht méiglech am Curriculum vum Bachelor mat ëmzesetzen.

Nieft där ganzer Rei un Entrevuë gouf Ufank
des Jores och nach dat eent oder anert Interview ginn. Sou huet de Frédéric Schwarz en
Interview um Radio 100,7 ginn an de Chris
Speicher en Tele-Interview um RTL am Rumm
vun de CHL Innovation Days. Des Weideren hunn de Frédéric Schwarz an de Chris
Speicher dann och en Artikel am Lëtzebuerger Journal verëffentlecht, an deem et em
de Manktem.

Säit der Entrevue Mëtt Juni gouf et dann nach
eng Rei weider Entrevuë mat dem Prof. Massard a sengem Team, sou dass hei scho gutt
Fortschrëtter gemaach goufen. Och gouf hei
Stagen-Katalog ausgeschafft fir d’Pflegepraktikum wei och en Evaluatiounsquestionnaire fir
eraus ze fanne wat een um Pflegepraktikum
verbessere kéint.

Chris Speicher
Vice-President

RTL Beitrag op den CHL Innovation Days ©RTL.lu

Carte Blanche am Lëtzebuerger Journal
Entrevue Uni.lu den 21. Juni

14
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SCOME
Wei déi läscht Jore war d’SCOME Team och
Ufank vun dësem Joer nees ob enge sëlleche Studieninfoen a Lycéeë vertrueden. Bis elo
ware mir an insgesamt 5 Lycéeën an hunn do
déi interesséiert Schüler iwwert d’Medezinstudium opgekläert a beroden. Ob des Manéier
konnte mir de Schüler hëllefen eraus ze fannen
ob d’Medezinstudium hinne leit a wei ee Studiesystem hinnen am meeschten zousoe kéint.

D’SCOME Team war dann dëst Joer och ob
den Innovation Days vum CHL mat engem
Stand vertrueden. Hei gouf Samschdes Schüler d’Méiglechkeet gebueden sech iwwert
déi eenzel Gesondheetsberuffer ze informéieren an och en Abléck an d’Spidolswiesen ze
kréien. Sou stounge Visitte vun der Urgence,
den OP-Säll, etc. um Programm. Och konnten d’Schüler ob Simulatoren z.B. operéieren üben. Bei eis um Stand hunn mir dann iwwert d’Medezinstudium informéiert an déi vill
Froe beäntwert déi eis gestallt goufen. Et
ware wierklech vill Leit do an et kann ee soen,
dass d’CHL Innovation Days en grousse Succès fir d’ALEM waren.

Studieninfo Fieldgen

Di éischt Studieninfo war Ufank Februar am
Lycée du Nord zu Wolz. Als nächst stoungen
de Lycée BelVal, den Athenée, d’Ecole Privée Fieldgen an de Lycée Classique de Diekirch um Programm. D’Studieninfoe waren am
Schnëtt ëmmer gutt besicht a mir konnten nees
vill interesséiert Schüler iwwert d’Studium informéieren an hier Froe beäntweren. Wei
d’lescht Joer ware mir och des Kéier am Fieldgen nees zesumme mat engem Dokter an engem Raum. Sou kruten d’Schüler vun eis alles
ronderëm d’Studium presentéiert a vum Dokter
gläich e puer Anekdoten zum Aarbechtsalldag erzielt.
Weider Studieninfoe stinn dann och scho fir
d’Fréijoer um Programm.

Nieft de Studien Infoe gouf dann awer och
am Februar en Projet vun der IFMSA zesumme mat den Hôpitaux Robert Schuman
realiséiert. Bei dësem Projet sinn déi eenzel
NMOs gebueden Tutorials zu bestëmmten
Themegebidder ze realiséieren. Lëtzebuerg huet hei d’Noutfallmedezin zougedeelt
krut. En éischte Video zur Reanimatioun gouf
da schonn am Februar gedréit a weider Turtorials ze realiséiere stinn nach bis August um
Programm. Um August Meeting sollen des Videoen dann nämlech presentéiert ginn.
Chris Speicher
Responsable SCOME
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SCORA
Och wann d’Iwwersetzung vu SCORA e bësse laang ausfält mat „Standing Committee on
Reproductive Health including HIV/AIDS“
wäerten de Robert Sandulescu an de Patrick Rukavina, zwee Studenten aus Freiburg,
probéieren dat breetgefächert Thema vun der
sexueller Gesondheet [un de Mann, d’Fra an
un ]all interesséiert Persoun ze bréngen.
Et ass nämlech fir zukünfteg Doktere wichteg,
seng Patiente gutt opklären ze kennen,
•Wou een zu Lëtzebuerg och anonym
en Depistage fir sexuell iwwerdrobar
Krankheete maache kann,

Den 19. Mee um Dag vum Familliendokter
haate mir e Stand iwwer Sexualitéit, mat dobäi si verschidde Verhütungsmëttel mat de jeeweilegen Informatiounen iwwert hier Sécherheet an e Quiz iwwert sexuell iwwerdrobar
Krankheeten gehaalen. Hei konnten d‘Passanten villes bäiléieren an mir konnten eng Réi
interessant Diskussiounen mat allméigleche Leit
op der Place d‘Armes haalen.
Schéi Gréiss aus dem sonnege Freiburg,

•Wéi d‘Regulatioune vum Schwangerschaftsofbroch zu Lëtzebuerg sinn,

Robert Sandulescu
Responsable SCORA

•Wat d‘Virdeeler vun enger Impfung
géint den Humane Papillomavirus (HPV)
sinn a wéini d‘Impfung vun der Krankekeess iwwerholl gett, och fir Jongen.
Interessant fir jidderee wäerten d‘Informatiounen zu verschiddenen Awareness Days sinn,
wei z.B. de World AIDS Day, wou mir iwwert
déi aktuell Entwécklung vun dëser Krankheet beriichten. Och wëlle mir eis aktiv beim
Broschtkriibslaf asetzen a weider Interesséiert
motivéiere fir matzemaachen.

De Stand um Dag vum Familiedokter

Fir d’Mënsche mat manner Beweegungsloscht wäerte mir op verschidde Podcasts opmierksam maachen, déi Sexualopklärung op
verschidden Ebenen a souguer op Lëtzebuergesch weiderginn.

16
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SCOPH
SCOPH Working Plan

Petzikliniken

Dëst Joer huet sech sou munches am SCOPH
Team geännert, fir d‘éischten Kéier säit
et d‘ALEM gëtt, hunn mir dëst Joer zwou
Schwësteren an engem Team zesummen
schaffen. An si sinn héich motivéiert ! Eleng
sinn si awer net, si hunn nämlech eng immens
Ënnerstëtzung vum Elodie Eiffener, wat Spezialistin am Gebitt vun der Santé publique
ass. Hat huet ee Bachelor an Master an der
Santé Publique an schafft am Moment un
senger Dokteraarbecht zu München.

Een vun den Haaptaufgaben vum SCOPH
Team ass an bléift d’Organiséieren vun den
beléiften Petzikliniken. Bis ewell sinn fir dëst
Joer véier Petzikliniken an véier verschiddenen
Dierfer geplangt op deenen Elteren mat hiren
Kanner kënnen kommen an mir Medezinsstudenten an –studentinnen eis als Petzidoktren
zesummen mat den Kanner em d’Petzien këmmeren. Ziel ass et, den Kanner op eng spilleresch Aart a Weis t’Angscht vun den Dokteren
ze huelen.

D‘Lisa an Julie studéieren dëst Joer zu Valencia an zu Lübeck mee dat hält si awer nach
laang net dovun of, hir Pläng an Iwwerleeungen duerchzesetzen. Sou hunn si et zur
Missioun vun der ALEM gemaach, méi ökologesch op hiren Eventer ze ginn an den Léit
d’Wichtegkeet vun engem nohaltegen Liewensstil ze vermëttelen.

Well ëmmer méi Kanner iwwergewiichteg ginn
an un Diabetes erkranken wollten mir och iwwert Petzikliniken den Elteren an Kanner Tipps
fir en gesonden Liewensstil an Ernährung mat
op de Wee ginn. Dëst wollten mir haaptsächlech maan, andeems mir gesond an frësch
zoubereeten Snacks sur place preparéieren,
je no verfügbarkeet souguer mat den Kanner
zesummen.

Op eisem Training Day, een vun eisen gréissten Eventer vum Joer, hunn mir probéiert sou
mann wéi méiglech Offall ze produzéieren.
Sou ginn et den Dach selwer just Tasen an
Glieser fir d’Gedrénks an um Mëttesdësch
gëtt een vegetareschen Menü ugebueden.
Ëmmer méi wichteg gëtt och dat kontrovers
Thema Impfungen. D‘SCOPH Team huet
festgestallt, dass bei dësem Thema immens vill
falsch Informatiounen propagéiert ginn. Dofir
hu mir ee Projet op t’Been gesat, an probéiert
an der World Immunization Week sou munch
Mythen iwwert d’Impfen opzeklären, an den
Léit ze erklären firwat t’Impfen esou wichteg
fir t’Mënschen ass.

Fir dass eng Petziklinik propper oflafen kann,
sinn mir natierlech op är Hëllef ugewisen. Mir
hunn fir dëst Joer och en Schreiwes erstallt, an
deem festgehal ass wat d’Aufgaben op enger Petziklinik sinn, sou dass een sech bessen
virstellen kann, wat een op sou engem Dach
eigentlech erwaart.
Den Summer kennt lues a lues op een Enn,
an och eis Petzikliniksaison ass sou lues awer
sécher fäerdeg. Déi läscht an fënneft Editioun
steet eis allerdéngs nach bevir: Notéiert Iech
den 28. September 2019! Mir treffen eis eng
leschten Kéier zesummen fir Petzien ze versuergen, des kéier geet et op den Belair.

www.alem.lu |contact@alem.lu

17

// De Bistouri // Edition N°2 2019 //

Iert mir awer an Zukunft kucken, well ech eis
Saison eng Kéier kuerz Revue passéieren loossen. Ugefaange hunn mir dëst Joer mat eiser
éischter Petziklinik um World Family Doctor
Day op der Place d’Armes. Dat war direkt
ee groussen Succès an sou konnten mir deen
Dach iwwert honnert krank Petzien behandelen. Och op eisen aneren Petzikliniken zu
Suessem, Steesel an Iechternach haten mir vill
kléng Dokteren déi eis fläisseg gehollef hunn.
Mir kruten och vill Feedback vun eisen Visiteuren an awer och eisen ALEM-Memberen, sou
dass mir fir nächst Joer puer Verännerung am
Opbau an Oflaf vun eisen Petzikliniken geplangt hunn.

Dat war et vun ärem SCOPH-Team, an fir all
déi motivéiert Memberen ënnert Iech: Mir gesinn eis den 28.September op eiser leschter
Petziklinik fir dëst Joer!
Julie Zangarini
Membre Assistant SCOPH Team

D‘Petzidokter Equipe um Dag vum Familiendokter
D‘Petzidokter Equipe zu Iechternach

Fir de Recht ass am SCOPH Team dëst Joer
net esou vill gelaf wéi geplangt, wat ënnert
anerem dorun läit dass eist Team komplett am
Ausland also zu München, Lübeck an Valencia geschafft a studéiert hutt. Fir déi nächst
Saison sinn awer och do e puer Ännerungen
geplangt.
Trotzdeem hunn mir awer op dem een oder
aneren Weltaktiounsdaach Mediepresenz op
Facebook gewisen, fir ob verschidden aktuell
Themen wéi de Klimawandel oder Impfen opmierksam ze maachen. Eis Posten doriwwer,
mat interessanten Link fannt dir op eiser Facebooksäit.
18
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IFMSA
Founded in May 1951

137 NMOs in 5 regions 1,3 millions Students

The International Federation of Medical
Students’ Associations (IFMSA), founded in
1951, is one of the world’s oldest and largest
student-run organizations. It represents, connects and engages every day with medical
students from 137 NMOs (one of them being
our ALEM), one of them is our ALEM, in 127
countries around the globe.
Their work is divided into four main global
health areas: Public Health, Sexual and Reproductive Health, Medical Education and
Human Rights and Peace. Each year, they
organize over 13,000 clinical and research
exchanges programs for their students to explore innovations in medicine, healthcare systems and healthcare delivery in other settings.
IFMSA brings people together to exchange,
discuss and initiate projects, to create a healthier world. It trains its members to give them
the skills and resources needed to be health
leaders.
It advocates for the pressing issues that matter
to us to shape the world we want. Their projects, their campaigns and their activities aim
to positively impact the physicians-to-be, the

communities they serve, as well as the health
systems around the world in which they practice as a trainee and eventually a medical
doctor.
IFMSA works on the local and national levels
mainly via its six standing committees, each
of them focusing focus on major health topics
and medical student-related interests
Current IFMSA Programs :
- Children Health & Rights		
- Emergency, Disaster Risk &Humanitarian Action
- Communicable Diseases			
- Environment & Health
- Comprehensive Sexuality Education
- Ethics & Human Rights in Health
- Dignified & Non-Discriminatory
- Gender Based Violence
- Healthy Lifestyles & NonMental Health
- Communicable Diseases
- Organ, Marrow & Tissue Donation
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D‘ALEM ënnerwee an der Welt
pre-March Meeting 2019

Wou ? Portorož, Slovenia
Wéini ? 27. März.- 01. Abrëll 2019
Organisatioun ? Slomsic-Slovenia
Enn Februar war et erëm eng Kéier souwäit,
déi nächst IFMSA General Assembly stoung
virun der Dier. Well d‘GA eleng engem net ëmmer duer geet wann ee bis eng Kéier Blutt geleckt huet un der internationaler Aarbecht,
hunn ech mech entscheet gehat dës Kéier
erëm eng pre-GA ze maachen.
Wat ass also eng pre-GA ? Bei der Pre-GA
steet net d‘Arbescht an de verschiddene Standing Comitees um Programm oder d‘Plenarys,
mee et geet drëms selwer eng Formatioun an
engem spezifesche Beräich ze maachen.
A mengem Fall hunn ech mech dës Kéier fir den
AMET (Advocacy in Medical Education) decidéiert. Hei war d‘Haaptziel ze léiere wei een
sech kann op senger Uni asetze fir seng medezinesch Ausbildung ze verbesseren, wéi déi verschidden Zorte Curriculum kennen ausgesinn,...
Wat hei interessant ass, dass mer Léit aus alle
Regioune vun der Welt haten, souwuel léit aus
Holland mee awer och aus Pakistan, Mexico,
20

Wien war dobäi ? Frédéric Schwarz (AMET)

China, Simbabwe,.. an dat enorm Beräicherend fir d‘Diskussioune war. Hei hu mer ënnert anerem gesi wei déi verschiddener Ausbildung Systemer an der Welt ausgesinn, wéi
een déi aktuell Situatioun a senger Uni analyséiere kann, wéi een sech am Beschten uleet wéi
een sech en fonction vum Féierungsstil vu senger
Uni uleet fir Ännerungen ze erreechen.
Fir mech perséinlech war et hei virun allem iwwerraschend ze gesinn, dass sou verschiddent
Arabescht oder Asiatescht Land an dësem Beräich méi wéit ass ewéi sou muncht West-Europäesch Land.
Zudeem huet e gemierkt dass et e weltwäiten Trend gëtt, dass Unien endlech zur Conclusioun kommen dass dat klassescht Léiere vu getrennte Fächer (Anatomie, Histologie, Physio,..)
iwwerholl ass an hier Ausbildung méi logesch
opbauen an no Systemer a Modulär schaffen.
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March Meeting 2019

Wien war dobäi ?
Wou ? Portorož, Slovenia
Wéini ? 01 März.- 07. März 2019
Organisatioun ? Slomsic-Slovenia

Dëst Joer huet den IFMSA March Meeting
un der wonnerschéiner slowenescher Küst
stattfonnt an d’ALEM huet d’Lëtzebuerg zu
sechs stolz representéiert. Insgesamt hunn
sech wärend dëser Woch bal 1100 Studenten aus 110 Länner getraff an hir Iddien ausgetosch.
Och mir hunn eis Iddien an Projeten an den
Beräicher Santé publique (SCOPH) an Education Medicale (SCOME) ausgetosch. Mir
konnten eis Projeten presentéieren an kruten
dofir och hëllefräiche an konstruktiven FeedBack.
Zudeem hu mer an de Presidents Sessions mat
un de Propositiounen Politiken an Statutenännerungen vun der IFMSA matgeschafft. Hei
huet d‘IFMSA Team of Officals presentéiert

Alexander Lang (HoD)
Frédéric Schwarz (Presidents)
Lisa Zangarini (SCOPH)
Julie Zangarini (SCOPH)
Yannick Hoffmann (SCOME)
Nathalie Schmitz (SCOME)

wat sie an de lëschte Meint gemach hunn an
et konnt een hinne Froe stellen mee awer och
Kritik ausüben.
Direkt Moies geet et ëmmer lass mat Reuniounen an deenen een op den neisten Stand
an de respektiven Themeberäicher bruecht
gëtt. Et ginn awer och vill Workshops an deenen eenzelen Sessions organiséiert, wou een
zesummen am kléngen Grupp flott Iddien an
Konzepter ausschaffen kann.
Nomëttes goufen et dann oft klengen Foiren,
op deenen d’Länner sech virgestallt hunn an
Studenten Froen stellen konnten, sief et zu
Stagen, zu Austauschsemester oder zu Projeten. Owes gouf et dann nees bëssen méi
politesch, hei gouf an Plenumen iwwert verschidden Richtlinne an Uerdnungen vun der
IFMSA ofgestëmmt.
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Spaass koum um Meeting awer net ze kuerz.
Sou gouf et all Owed en anaert flott Event
wou een déi ustrengend Deeg gemittlech
auskléngen loossen konnt a mat de Leit dei
ee Moies kenne geleiert huet weider diskutéireen a konnt nei Frëndschaften schléissen.
Den Highlight vun der Woch ass natierlech
den kulturellen Owend (NFDP = National
Food and Drink Party) bei deem mir dëst
Joer mat vill Léift Kniddelen zoubereet an zerwéiert hunn. Donieft gouf et awer och lëtzebuergesch Wurscht, Kachkéis, souwéi selwer
gebaakten Bamkuch z‘iessen.
Well d‘Léit awer och dusuchtreg ginn vun
dem ganzen Iessen, hu mer och lëtzebuergeschen Äppelviz, Béier, Hunnegdrëpp an
Wäin vun der Musel zerwéiert. Et ass ze notéieren, dass egal aus wei engem Deel vun
der Welt d‘Leit komm sinn, d‘Hunnegdrëpp
extrem gutt ukënnt... ;)

22

Auskléngen gelooss hunn mir déi flott
Woch dann mat engem gemittlechen
Owend zu Ljubliana an engem kléngen
Roadtrip duerch Slowenien an Italien.
Déi Meetings sinn eng eenzegaarteg
Erfarung, an ech kann nëmmen jiddwerengem wäermstent un d’Häerz leeën un sou engem Meeting deelzehuelen.
Et ass immens flott an motivéierend Leit aus
der ganzer Welt mat der selwechter Ambitioun kennenzeléieren an ech garantéieren
Iech do wäerten nei Frëndschaften entstoen.
Wanns du nach wieder Andréck iwwert déi
onbeschreiflech Woch wëlls gewannen, kuck
dir onbedéngt eisen Aftermovie op Facebook
un. An denk drun dech fir den Summer Meeting am wonnerschéinen Taiwan unzemellen!
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European Regional Meeting 2019

Wien war dobäi ?
Wou ? St. Petersburg, Russland
Wéini ? 01 März.- 07. März 2019
Organisatioun ? HMCC-Russia
Wärend déi eng vun eis um Kierchbierg um
Training Day deelgeholl hunn, huet sech zäitgläich d‘lëtzebuerger Delegatioun op de
Wee a Richtung Osten, méi genau an déi
wonnerschéin al Zarestadt St. Petersburg a
Russland gemaach. Hei huet dëst Joer den
European Regional Meeting (EuRegMe)
stattfonnt.
Hei haten mer d‘Meiglechkeet eis mat eisen
europäeschen Nopeschlänner intensiv auszetauschen, iwwert gemeinsam Projeten
ze diskutéieren an no ville produktiven Diskussiounen méi ewéi nëmmen eng konkret
Iddi zeréck mat op Lëtzebuerg ze huelen.
Zousätzlech goufen hei déi nei europäesch
Prioritéiten fir 2020 gestemmt, fir die an den
Sessions selwer schon eng ganz Rei Strategien ausgeschafft gouf. Et gouf entscheed,
d’AMR-Projeten wieder ze verfollegen, vue
dass dëst en immens wichtegen Sujet ass, anzousätzlech gouf d’Penurie u medezineschen

Frédéric Schwarz (Head)
Chris Speicher (SCOME)
Patrick Ruckavina (SCORA)
Misch Clemens (SCOPH)

Fachkräft a Mental Health am Gesondheetswiesen als nei Prioritéiten adoptéiert.
No engem laangen Aarbechtsdag (oder och
mol enger laanger Nuecht...) konnte mer ëmmer bei engem Kaffi oder Cocktail d‘Ausicht
vum Sonnenop-/ënnergang aus der Skybar
bewonneren, vun där aus een e wonnerbaren Ausbléck iwwert d‘Stadt hat.
Nodeems de Meeting iwwerstanen war,
huet sech d‘ALEM Delegatioun no engem
weideren Dag Sightseeing zu St. Petersburg
( dorënner ënnert anerem d‘Heremitage) am
Nuetszuch a Richtung Moskau opgemaach .
Hei hu mer eis Russland Rees gemittlech auskléngen gelooss, stierft dëst bei der Besichtegung vun „Red Square“, dem Kreml, enger
Opféierung vu „Schwanensee“ oder an enger traditioneller russescher Bar.
Chris Speicher
Vice-Président & Participant EuRegMe
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pre-August Meeting 2019

Wien war dobäi ? Alexander Lang (Participant)
Wou ? Taichung, Taiwan
Frédéric Schwarz (Trainer)
Wéini ? 01 März.- 07. März 2019
Organisatioun ? FMS-Taiwan

Éier d‘General Assembly zu Taipeh sollt lassgoen, stoung als éischt d‘Pre-General Assembly un, dëst an der zweetgréisster Stad vun
Taiwan, zu Taichung.
Als Besonneschkeet hunn hei net just zwee
Lëtzebuerger Deel geholl, de Frédéric huet
och als Trainer eng pre-GA matgehalen. Wei
den Zoufall et wollt huet den aneren Lëtzebuerger, den Alex am selwechten Workshop
als Participant deelgeholl. Gehale gouf de
Workshop zudeem vum Valérie aus Holland,
dem Jan aus Däitschland an dem Javier aus
Honduras mat Ënnerstëtzung vum Comité vun
der IFMSA.
Wärend 4 Deeg ass et hei an der „President
pr-GA“ dorëms gaangen, ze léiere eng Associatioun ze analyséieren an dann doraus
Pläng fir d‘Zukunft ze erstellen.

24

Zudeem ass och ënnert anerem iwwert Policy
Writing an external Representation geschwat
an heirunner geschafft ginn.
E vun de wichtegen Punkten vun dësem Workshop war awer den Austausch vun Erfarungen
unhand vun Diskussiounen. Mat Participanten
aus Holland, Norwegen, Malawi oder och
dem Irak war sécher gestallt, dass jiddereen
néi Perspektiven gewannen konnt an eppes
Neies dobäi geléiert huet.
Ofgeschloss gouf dës pre-GA mat enger
beandrockender Diner-Soirée, wärend där
een all méiglech Taiwanesech Spezialitéiten
probéiere konnt, sech all Workshop virstellen
a kuerz iwwert dat schwätze konnt, wat sie
déi läscht Deeg geschafft a beigeleiert hunn.
Frédéric Schwarz
Trainer pre-GA „Presidents pre-GA“
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August Meeting 2019

Wou ? Taipeh, Taiwan
Wéini ? 01.07 August 2019
Organisatioun ? FMS-Taiwan

Och dësen August war d’ALEM erëm mat
enger Delegatioun um IFMSA August
Meeting 2019 zu Taipeh, Taiwan present.

Wien war dobäi ? Alexander Lang (HoD)
Frédéric Schwarz (Presidents)
Jennifer Reuter (SCOME)
Charel Karier (SCOPE)
Robert Sandulescu (SCORA)
Plenièren déi ënnerschiddlech laang gedauert hunn, deels bis 3 Auer moies.

Eis Delegatioun bestoung aus 5 ALEM-Memberen, dorënner: Jennifer Reuter (SCOME),
Robert Sandulescu (SCORA), Charel Karier
(SCOPE), Frédéric Schwarz (Presidents) an
Alexander Lang (Presidents, HoD) a konnten
un enger ganzer Partie Aktivitéiten a Sessions
deelhuelen fir sech op engem internationalen
Niveau auszetauschen an Neies bäizeléieren.

Am SCOME konnt sech d’Jennifer en Bild
vun den verschiddenen Studienmodeller
aus verschiddenen Länner maachen. An de
SCORA Sessions konnt den Robert, eise
NORA, sech mat aneren Léit iwwer aktuell
Themen am Beräich sexuell Opklärung an
Preventioun austauschen sou wei och mat
sengem eegen Wëssen aner Léit begeeschteren.

Am Virdergrond vun all IFMSA Meeting steet
natierlech d’Generalversammlung
selwer.
Wärend den Presidents Sessions gouf iwwer
déi wichtegst Themen geschwat an diskutéiert, déi wärend den Plenièren gestemmt
goufen, dorënner zum Beispill: Kandidaturen,
nei Richtlinnen, Memberschaften vun neien
Associatiounen, etc. Am ganzen goufen et 4

Als Première konnten mir en Member, de
Charel Karier, an d’SCOPE Sessions schécken. Dëst war en wichtegen Schrëtt fir eisen Exchange Projet virun ze bréngen. Hei
konnt den Charel wichteg Informatiounen
kréien, déi eis beim Opbau vun engem internationalen Austauschprogramm hëllefen wäerten.

www.alem.lu |contact@alem.lu
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Dodurch konnte mir och fir d’éischten
Kéier un der SCOPE Contracts Fair als
Observer deelhuelen. Hei ginn all Joers ënner den verschiddenen Länner nei
Kontrakter ausgehandelt fir Medezinsstudenten eng Stageplaz am Ausland fir den
Summer ze erméiglechen. (Updates iwwert
dësen Exchange Program wäert dir an eisem Newsletter oder op Facebook fannen).
Wei op all Meeting gouf et och um AM2019
en Thema op dat bessonegt wäert geluecht ginn ass. Dëst sou genannten Theme
Event huet sech dëst Joer mat Robotik, Virtual Reality an AI (Artificial Intelligence)
am Medezinstudium befaasst. Et war immens intressant fir en Anbleck an d’Zukunft
vum modernen Medezinstudium ze kréien,
weieng Méiglechkeeten et elo scho gëtt fir
méi Beispill- an Praxisorientéiert ze leieren.
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Ofschléissend léisst sech just soen dat mir
op en extrem ustrengenden mee awer och
immens produktiven
Meeting zréckblécken kennen, vun dem d’ALEM an seng
Memberen definitiv profitéieren wäerten.
Zum Schluss wollt ech nach dem Organisatiounscomité vum Meeting en groussen Merci
soen, déi dofir gesuergt hunn, dat et eis un
naicht gefeelt huet an am Allgemengen fir eng
super Ambiance an Organisatioun gesuergt
hunn. Natierlech geet den leschten Merci
un meng Delegatioun, déi mech mat ënnerstëtzt huet, héich motivéiert war an d’ALEM
international immens gutt vertrueden huet.
Mat beschte Gréiss,
Alexander Lang
Vice-President for International Affairs
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Du wëlls mat op e Meeting ?
March Meeting 2020

Wou ?
Wéini ?
Organisatioun ?
Umeldung ?

Kigali, Rwuanda
01 März.- 07. März 2020
MEDSAR-Rwuanda
Säit dem 15. September !

European Regional Meeting 2020

Wou ?
Wéini ?
Organisatioun ?
Umeldung ?

Vilnus, Litauen
19.- 23. Abrëll 2020
LIMSA-Lithuania
Mëtt Dezember
www.alem.lu |contact@alem.lu
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ALEM Team 2019

Frédéric Schwarz
President
•Sorbonne Médecine Paris
•2. Joer
•president@alem.lu

Secrétaire
•RWTH Oochen
•3. Joer
•secretaire@alem.lu

Chris Speicher

Lisa Zangarini

Vice-President & NOME

NPO (Rsp. Santé Publique)

•Würzburg
•4. Joer
•nome@alem.lu

•ULB, Bruxelles
•5. Joer
•npo@alem.lu

Maxime Vandermuntert

Robert Sandulescu

Tresorier & SCOME Team

NORA (Rsp. Edu. Sexuelle)

•Wien
•5. Joer
•tresorier@alem.lu
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Tonie Pescatore
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•Freiburg
•5. Joer
•nora@alem.lu
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Max Kayser

Misch Clemens

PR & Publications

Event Manager

•Bonn,
•3. Joer
•webmaster@alem.lu

•Würzburg
•4. Joer
•events@alem.lu

Alexander Lang

Fabrice Glod

Rsp. Relations internationales

Rsp. Relations Externes

•Nancy
•3. Joer
•vpe@alem.lu

Florent Fuchs
MC Belgique
•ULB Bruxelles
•5. Joer
•mc.belgique@alem.lu

•Hôpital du Kirchberg
•1 Joer, Orthopedic Intern
•rel.externes@alem.lu

Nicolas Goedert

Marie Hakim

Communication Team

MC Belgique

•Würzburg
•2. Joer
•communication@alem.lu

•ULB Bruxelles
•2. Joer
•mc.belgique@alem.lu

Diane Hoffelt

Yannick Hoffmann

Nicolas Kayser

MC 3ième Cycle

MC Sponsoring

MC Allemagne

•1. Joer, Médecine
Générale uni.lu
•3.cycle@alem.lu

•München
•3. Joer
•sponsoring@alem.lu

Isabelle Morreira

Patrick Ruckavina

Julie Zangarini

MC Luxembourg

MA SCORA

MA SCOPH

•Uni.lu
•1. Joer
•mc.luxembourg@alem.lu

•Freiburg
•2. Joer
•scora@alem.lu

Thierry Schroeder

Julie Welter

Coopté Pharmako

Coopé Véterinaire

•Strasbourg
•5. Joer
•pharmakologie@
alem.lu

•Freiburg
•3. Joer
•mc.allemagne@alem.lu

•Lübeck
•3. Joer
•scoph@alem.lu

•Wien
•2. Joer
•veterinaire@alem.lu
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Eis néi Team Memberen !
Och wann d‘ALEM no de Wahlen am Dezember ee vun de gréissten Teams hat wat et
jeemools an der Geschicht vun eiser Associatioun gouf, war kloer dass mir a verschiddenen Beräicher nach méi Ënnerstëtzung bräichten fir mat der wuessender Unzuel un
Aktivitéiten Schratt ze halen.

Aus dem Grond ass am Fréijoer en Appell un
eis Membere gemaach ginn, dëst fir insgesamt weider 4 Léit ze rekrutéieren. Mir si frou
iech folgend néi ALEM Team Membere fir ze
stellen:

Jennifer Reuter
Membre Consultant France
•Strasbourg
•4. Joer
•mc.france@alem.lu

Charel Karier
Membre Assistant IFMSA Team
•Heidelberg
•3. Joer
•charel.karier@alem.lu

Nathalie Schmitz
Membre Assistant IFMSA Team
•München
•3. Joer
•nathalie.schmitz@alem.lu
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Adrien Ries
Membre Assistant Relations externes
•Erlangen-Nürnberg
•3. Joer
•adrien.ries@alem.lu
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E grousse Merci un eis Sponsoren !
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