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- SAVE THE DATE -
24. September : Dag vum Lëtzebuerger 

Gesondheetssystem



Mir si frou iech endlech kënne matzedeelen, dass déi drëtt Editioun vum Dag vum Lëtzebuerger 
Gesondheetssystem statt fënnt, dëst Joer um Samschdeg, de 24. September 2022 am Rehazenter um 
Kierchbierg. Schreift iech den Datum op, fir dass dir et net verpasst!

Wat ass den Dag vum Lëtzebuerger Gesondheetssystem? 
Op dem Dag kënne Medezinstudéierend a jonk Dokteren de lëtzebuerger Gesondheetssystem besser 
kenneléieren. 
Du hues d’Méiglechkeet alleguerten deng Froen zum Doktersberuff zu Lëtzebuerg beäntwert ze 
kréien. 
Zesumme mat bekannten Acteuren aus dem Gesondheetssecteur a mat de Spezialistecerclen hu mir 
och dëst Joer nees flott Atelieren mat neien Themen fir iech um Programm, also lount et sech erëm ze 
kommen! 

Mir sinn och frou vun der ALMEVS (@almevs.lu) ënnerstëtzt ze ginn, fir nach méi relevant Sujet’en fir 
jonk Dokteren unzebidden. 

Méi Infos komme natierlech nach no.

Memberëmfro

Léif Membere mer maachen eng Ëmfro fir ze wësse firwat mer net méi esou vill Engagement vun 
eise Memberen op de verschiddenen Aktivitéiten, déi mer organiséiere, gesinn. Dofir wollte mer elo 
vun iech wësse wat mer verbessere kéinten. Dës Ëmfro dauert och net méi wéi 10 Minutten an ass 
anonym, sieft also éierlech mat eis. Mer freeën eis iwwert all eenzele Feedback dee mer vun iech 
kréien! Villmools Merci un déi déi schonn deelgeholl hunn an déi déi nach matmaachen! 

https://forms.office.com/pages/responsepage.
aspx?id=glPzx0jfNUCNxeKqAUXdMk6JzaDtpCpOg2Rz9z7tcCBUMlMwQzdSWVc2TFpYQVRSWDNQWkpWUllOQSQlQCN0PWcu  

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=glPzx0jfNUCNxeKqAUXdMk6JzaDtpCpOg2Rz9z7tcCBUMlMw
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=glPzx0jfNUCNxeKqAUXdMk6JzaDtpCpOg2Rz9z7tcCBUMlMw


August Meeting 2022

All Joer fannen 2 Haaptversammlunge vun der IFMSA (International Federation of Medical Students’ 
Associations) statt. 

Do treffen sech Medezinsstudéierend aus aller Welt fir an de Sessions vun de verschiddene Standing 
Committees (z.B. Human Rights and Peace, Public Health, Medical Education, ...) ze schaffen, ze 
diskutéieren an sech besser ënnereneen ze vernetzen. 

https://fr.hotels.com/go/turquie/choses-a-faire-istanbul

Den August Meeting 2022 och a Presenz 
stattfannen an zwar zu Istanbul an der Türkei 
vum 1. op de 7. August. Eis Delegatioun wärd 
vum Anne (eis Präsidentin) a vum Henri (eise 
Responsabel fir Sponsoring) vertruede ginn.

Méi Infos zu de Meetings vun der IFMSA fannt 
dir an eise Berichter op eise soziale Medien oder 
op eiser Internetsäit www.alem.lu ënnert de 
Newsletter.

Social Program am August

Du wollts dech schonn ëmmer eng Kéier mat Medenzinsstudéierenden aus anere Länner austauschen 
oder Leit aus anere Kulture kenneléieren ? Dann ass de Social Program am August dat richtegt fir 
dech!
Am August kommen 5 auslännesch Medezinsstudéierend am Kader vun der IFMSA mam SCOPE 
Exchange Program op Lëtzebuerg e Medezinstage maachen. D’ALEM organiséiert all Week-End dann 
flott, kulturell an och kulinaresch Aktivitéiten fir d’Studéierend, wou d’ALEM Team, sou wéi och ALEM 
Membere matmaache kënnen. Et ass also och eng gutt Geleeënheet fir d’ALEM Team kennenzeléieren.
Wanns du am August am Land bass an drun intresséiert bass matzemaachen, dann zéck net a schreif 
eis op contact@alem.lu oder neo@alem.lu eng E-mail.

D’Week-Ender wieren : 

6.-7. August

13.-14. August 

20.-21. August



D’ALEM organiséiert säit méi wéi 10 Joer Petzikiniken, mam Ziel de klenge Kanner d’Angscht vum 
Dokter ze huelen. D’Petzidokteren lauschteren de Petzi of, weihen en, froen e wat e wéi huet, ginn an 
d’Röntgen, kréien eng OP gemaach oder mussen an d’Verbandsstatioun. Do kënnen d’Kanner selwer 
Hand uleeën d’Narkos anzeleeden, de Petzi wärenddeem ze berouegen, e Verband ze leen an ze 
bitzen. 
  
Wichteg ass eis, dat dat ganzt op eng spilleresch Aart a Weis statt fënnt. Am Virdergrond steet, de 
Kanner ze vermëttelen, dat den Dokter neicht Béises wëll.
  
No enger laanger Covid-bedéngter Paus konnte mir dëst Joer och endlech rëm zwou Petzikliniken 
organiséieren. De 4. Juni hu mer eis um Go Keespelt, an de 9. Juli um Heeschdrefer Schoulfest 
installéiert a mat ville Kanner zesummen eis krank Petzie behandelt. 

Petzikliniken 2022

Déi zweet Editioun vun eisem 
Intercercle Bluttspend-Marathon ass de 
14. Juni um Weltbluttspenddag op en 
Enn gangen. Mat 81 Participant‘en war 
en och dest Joer nees e grousse Succès. 
Mir gratuléieren dem Freiburger Cercle 
fir hier Victoire mat ganzer 9 Liter!

Och si mir frou iwwert eis 30 
Neispender an och all déi Leit, déi eis 
gesot hunn, dass se säit eisem leschten 
Intercercle reegelméisseg spende ginn. 
Déi Norichten héiere mir natierlech 
besonnech gären, a mir si frou, dass 
eisen Intercercle och dest Joer nees Leit 
dozou beweegt huet, mat hiren Blutt e 
Liewen ze retten.

Intercercle Bluttspend-Marathon : 14. Mee - 14. Juni

https://cfch.com.sg/all-about-blood-donation/

https://cfch.com.sg/all-about-blood-donation/


Eist SCOME Team war erëm am Lycée ënnerwee, dës Kéier 
de 6. Juli am Lycée des Garçons Luxembourg op der „Journée 
des professions“. D’ALEM hat 2 Mol eng Stonn Zäit, den 
interesséierten Deuxièmesschüler déi geleefegst Studielänner 
virzestellen an duerno all hir Froen zu der Zouloossung an dem 
Studium selwer ze beäntwerten. Mir hoffe, mir kruten e puer 
Leit motivéiert, Medezin studéieren ze goen!

Studieninfo am LGL

Plaatzeverdeelung op der Uni.lu

De 6. an den 13. Juli war déi éischt an déi 2. Plaatzeverdeelung fir d’Medezinstudium op der Uni.
lu. Wéi all Joers waren och nees dëst Joer puer Membere vun der ALEM dobäi fir de Studenten ze 
hëllefen an hir Froen zum 2.Joer ze beäntwerten. Mer soen der Uni.lu e grousse Merci dass mer och 
dëst Joer nees konnten dobäi sinn a wënschen all de Studenten en erfollegräicht Studium! 

De 6. Juli war d’ALEM an de European Convention Center invitéiert fir un der Plénière vum 
Gesondheetsdësch deel ze huelen. 

Gesondheetsdësch

De Gesondheetsdësch ass en Austausch 
tëschent alle grousse politeschen Acteuren am 
Gesondheetswiesen, deen d’Problemer an dësem 
analyséiert a Léisungsvirschléi ausschaft. D’Madamm 
Gesondheetsministesch Paulette Lenert an den Här 
Minister vun der Sécurité Sociale Claude Haagen 
hunn de Plan National Santé 2030 virgestallt, 
deen iwwert dräi Haaptachsen (Améliorer l’état 
de santé de la population, Continuer à améliorer 
la prise en charge des patients, Améliorer le cadre 
général de fonctionnement du système de santé) 
de Gesondheetssystem bis 2030 reforméieren a 
moderniséiere soll. 

Mir konnten am Uschloss eisen Input ginn, an hunn nach emol eis Revendicatioun vun engem 
medezinesche Masterstudiegang an enger medezinescher Fakultéit mat Universitéitsklinik zu 
Lëtzebuerg betount. Mir si frou, dass eis Stëmm nach ëmmer gehéiert gëtt a setzen eis wieder dofir an, 

géint déi kommend Penurie un Dokteren ze schaffen.



Du hues eis Deadline verpasst fir den 
ALEM-Pullover ze bestellen an du fënns 
en deck cool a bereis et kee kaf ze hunn? 

Kee Problem! 
Du kanns däi Pullover nach ëmmer 
nobestellen, fëll dofir just de Formular  
hei ënnendrënner aus. 

Den Hoodie kascht 35 Euro an et gëtt en 
an 2 Faarwen: hell- an donkelblo. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=glPzx0jfNUCNxeKqAUXdMk6JzaDtpCpOg2Rz
9z7tcCBURUVGOFoyUzQ0R0VHU1pJUUMxVDZJMVFKTSQlQCN0PWcu&fbclid=IwAR1blxEiSE10R
3U4ss01NXlImEVesZZo-D3uIaJjH4bcGPTq4rR48ZL5Efg

D’Aufgab vum MA Publikatioun ass et reegelméisseg den Newsletter mat Hëllef vun den anere Team 
Membere ze schreiwen. 
E këmmert sech drëms, dass de Layout gemaach gëtt, dass d‘Texter an déi fäerdeg Broschüren 
iwwerlies ginn.
E sollt up to date bleiwe wat aktuell bei der ALEM esou leeft, fir eis Memberen am Newsletter 
z‘informéieren. Och sollt een hei an do no flotten Artikelen a Podcasts ronndrem d’Thema Gesondheet 
a Medezin kucken.

Nach fräi Posten am ALEM Team 2022

D‘Roll vum MA SCORA ass et déi riets Hand vum NORA ze sinn a ka fir den NORA asprange wann 
dësen net disponibel ass, souwuel physesch zu Lëtzebuerg ewéi och a Comitésversammlungen.

Sozial Medien ewéi Instagram an Facebook sinn wichteg fir d’Aarbecht vun der ALEM. Fir eis 
Aktivitéiten ze promoten, awer och fir néi Memberen ze gewannen souwéi och fir eis politesch 
Aarbecht, ass et extrem wichteg ee Social Media Manager ze hunn, deen eis Onlinepresenz 
koordinéiert an dofir suergt, dass eis Follower iwwert eis Aktivitéiten informéiert ginn.

Social Media Manager

MA Publications

MA SCORA

Wanns du un engem vun dëse Posten intresséiert bass, da schreiw eis op contact@alem.lu !



Webinaires an Eventer

Zithaklinik

12. Oktober 2022
D’Laangzäitpsychiatrie zu Lëtzbuerg 

18h30 - Auditorium Banque de Luxembourg

22. Oktober 2022
Rencontres Maladies rares 

8h15 à 16h30 - Laboratoire national de santé

Plan national Maladies Rares Luxembourg



Agence Principale d’Assurances 
35, rue J.-F. Kennedy - L-7327 Steinsel 

Joël Humbert - joel.humbert@agencefoyer.lu - Tél. : +352 691 532 730
Pedro Moura -pedro.moura@agencefoyer.lu - Tél. : +352 621 718 072
3232@agencefoyer.lu - Tél. : +352 49 16 49 1

Protégez-vous, avec la garantie 
responsabilité professionnelle de 
reebou pro, vous couvrez votre 
responsabilité légale vis-à-vis de tiers. 

Planifiez votre avenir, avec le régime 
complémentaire de pension horizont 
pro vous combinez épargne retraite, 
prévoyance et avantage fiscal.

Assurez vos revenus en cas 
d’incapacité de travail, grâce  
à la couverture perte de revenu de 
medicis pro ou avec la rente invalidité.

Protégez vos données  
des cyber-attaques, avec l’assurance 
cyber pro, on vous aide à anticiper 
ces dangers et on vous assiste et 
accompagne en cas de problème.

Avec le soutien de votre agence Foyer

SCHMIT, HUMBERT & MOURA
Développez votre activité en toute sérénité.

Le partenaire  
assurances de l’ALEM
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Association Luxembourgeoise des Étudiants en Médecine a.s.b.l. www.alem.lu |contact@alem.lu

Disclaimer:
Fir eng méi einfach Lieserlechkeet gouf den genereschen Maskulin benotzt, woumat 
awer ëmmer all d’Geschlechter mat de selwechten Mossen gemengt sinn. 


