
4. NEWSLETTER 
2022

- SAVE THE DATE -
30. Dezember : Assemblée Générale



Um Samschden, de 24. September hu mir an de Lokalitéite vum Rehazenter eng 70 
Medezinstudéierend a MEVS fir d’drëtt Editioun vum Dag vum Lëtzebuerger Gesondheetssystem 
empfaangen. No engem Mot de Bienvenue vun ënner anerem der Madamm Gesondheetsministesch, 
konnten eis Participante wärend dem ganzen Dag u verschiddenen interessanten Atelieren deel 
huelen a sech op der Foire mat 35 verschiddenen Acteuren aus der Lëtzebuerger Santé austauschen. 
Soumat hu si de Lëtzebuerger Gesondheetssystem méi no kenne geléiert a sech iwwert déi 
verschidden Aspecten informéiert. De Schluss vum Dag gouf ofgeronnt mat enger Table Ronde, bei 
där et em dat aktuell immens wichtegt Thema “Digital Health” goung. 

Mir soe jidderengem Merci deen do war, an allen Acteuren, déi gehollef hunn, dësen Dag sou flott 
ze gestalten. E grousse Merci geet nach emol un d’Foyer Agence Schmit, Humbert a Moura an un 
d’Spuerkeess fir hire Sponsoring, un de Rehazenter an d’Personal, déi eis beim Opbau vum Dag 
gehollef hunn, an un d’ALMEVS fir hire Support. 

Assemblée générale 
Eis järlech Assemblée générale fënnt um Freiden, den 30. Dezember 
2022 um Campus Belval statt. Do gëtt de Bilan vun all eisen 
Aktivitéite vun dësem Joer gezunn an dat neit Team fir 2023 
gewielt. Fir déi, déi net kënne sur place do sinn, ass dëst Joer och 
nees eng online Participatioun méiglech. Eng Invitatioun an den 
Umeldungslink kommen nach no, mee haalt iech gären deen Dag 
scho fräi.

Dag vum Lëtzebuerger Gesondheetssystem 

Du kenns eng Persoun déi grad hiert Medezinstudium ugefaangen huet oder déi Medezin studéiert 
mee nach net bei eis Member ass? Dann zéck net a maach Reklamm fir d’Memberschaft bei eis. 
D’Memberschaft ass gratis an et profitéiert een nëmme vu Virdeeler wéi z.B.: D‘ Méiglechkeet un 
eise verschidden Aktivitéiten deelzehuele wéi den Training Day oder den Dag vum Lëtzebuerger 
Gesondheetssystem, un den Aktivitéite vun der IFSMA (International Federation of Medical 
Student’s Associations) deelzehuelen, un engem internationalen Echange fir deng medezinesch 
Stagen deelzehuelen, reegelméisseg Informatiounen iwwert Aktivitéite vun de Spideeler ze 
kréien an nach villes méi! Ofgesinn dovunner si mir och d‘Uspriechpartner an d’Vertrieder vun de 
Medezinstudéierenden hei zu Lëtzebuerg, et kann een sech also zu all Zäitpunkt mat engem Uleies 
bei eis mellen.  

Also mell dech elo un a gëff Member bei der ALEM iwwert folgende Link: 
https://alem.lu/devenir-membre/  

Call fir Memberschaft 

https://alem.lu/devenir-membre/  


An de Relations externes war och villes lass déi lescht 3 Méint. Mir hunn op Entrevuen mat der 
Madamm Gesondheetsministesch, dem Här Minister vun der sécurité sociale a Vertrieder vum 
Ministère de la Santé iwwert eis konkret Proposen zum Plan National Santé 2030 diskutéiert an eis 
Standpunkten zum Établissement vun engem Universitéitsklinikum an engem Master an der Medezin 
an der Rénumératioun vun de Stagen am leschte Joer am Studium vertrueden. 

Zu dësem leschte Punkt sti mir och am Austausch mat der ACEL wéinst enger méiglecher Ännerung 
um Stagegesetz. 

Zousätzlech hu mir un der AG extraordinaire vun der AMMD deel geholl, déi verschidde Problematike 
vum Gesondheetssystem opgeworf huet. 

Relations externes 

Mir si frou, säit Ufank August d’Annick Bonert als neien MA SCORA an eisem Team dierfen ze 
begréissen. Säitdeem huet d’SCORA Team de 4. September um World Sexual Health Day, de 26. 
September um World Contraception Day an den 28. September um International Day of Safe 
Abortion via Social Media op des verschidden Themen opmierksam gemaach a sensibiliséiert. 

Neie Member a Raising awareness 

Relais pour la vie 2023
Mir si frou iech kënne matzedeelen, dass mir op der nächster Editioun vum Relais pour la vie, de 25. 
Mäerz 2023, eng grouss Petziklinik statt fanne loossen. Mir sinn op är Hëllef ugewisen, dofir sidd 
dir natierlech alleguerten agelueden, deen Dag bei eis Petzidokter ze ginn an de Kanner eng gutt 
Gesondheet an Doktersvisitte spilleresch méi no ze bréngen. Wann dir elo scho wësst, dass dir kënnt 
deel huelen, da mellt iech gäre bei eis ënnert npo@alem.lu. 

http://npo@alem.lu


Studentefoire
De 27. an den 28. Oktober fënnt nees d’Studentefoire statt, dës Kéier a Presenz um Campus Belval. 
Mir freeën eis op d’Froe vun all interesséierte Schüler*innen. Dir sidd natierlech invitéiert, deen Dag 
och bei eis laanscht ze kucken an eis ze hëllefen, d’Schüler*inne richteg ze informéieren.

How to Medicine – Studéier Medezin fir een Dag 
Geschter huet déi alleréischt Editioun vun eisem neie Format „How to Medicine - Studéier Medezin 
fir een Dag!“ statt fonnt. 30 motivéiert Première C-Schüler*innen hunn de Wee op de Belval fonnt 
fir sech de Medezinstudium méi genau unzekucken. Während 3 verschiddenen Atelieren iwwert 
de respiratoreschen an de kardiovaskuläre System an iwwert Basic Life Support hu si theoretesch a 
praktesch Aspect‘en vum Medezinstudium kenne geléiert. Ausserdeem hate si d‘Méiglechkeet, sech 
mat de Studéierenden auszetauschen an all méiglech Froen zum Studium ze stellen déi si hunn. Zum 
Schluss vum Dag gouf mat engem klenge Quiz gekuckt, wat si während dem Dag bäigeléiert hunn. Mir 
hoffen, d‘Schüler*innen konnten sech e bessert Bild vum Studium maachen an hinne gouf bei hirem 
Studiechoix gehollëf. E grousse Merci un deser Plaatz un d’Studéierend aus dem lëtzebuerger Bachelor 
an un den Dr. Pascal Stammet fir d’Ënnerstëtzung an un d‘Uni fir d‘mise à disposition vun hirem 
Material an de Säll.

Rentrée Uni.lu 
Den 19. September gouf op der Uni.lu dat neit akademescht Joer agelaut, a sou hu mir eis dierfte bei 
de mëttlerweil 3 medezinesche Joergäng virstellen.

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


Et ass nees esou wäit - déi nächst IFMSA General Assembly kënnegt sech un. Des Kéier fënnt de 
March Meeting vum 1. bis de 7. Mäerz 2023 zu Tallinn an Estland statt. Wann‘s du interesséiert bass, 
Medezinstudéierend aus 139 verschiddene Länner kennen ze léieren, da mell dech un bis den 20. 
November, an deems de deng Kandidatur op contact@alem.lu schécks. 

All néideg Infos, zum Beispill wat een op enger GA iwwerhaapt genau mécht, wéi ee sech dofir 
preparéiert a wat an denger Kandidatur stoe soll, fënns du an eisem Erklärungsvideo zu den IFMSA 
GA’s: https://www.youtube.com/watch?v=dPtXxHWPOTY 

Mir freeën eis op dech! 

March Meeting – Call fir Kandidaturen 

August Meeting 

Vum 1. bis de 7. August waren d’Anne (Presidentin) an den Henri (Responsable Sponsoring) zu 
Istanbul an der Türkei um August Meeting vun der IFMSA. Als ganz kleng Delegatioun hu si 
Lëtzebuerg an d’Stëmm vun der ALEM an de Plenaries vertrueden, vill interessant Diskussioune 
gefouert an nei Connectioune mat Medezinstudéierenden aus der ganzer Welt geknüpft.

SCOPE Exchange zu Lëtzebuerg 
Am August hu mir 5 Student*innen aus der Schwäiz, Schweden, Litauen, Portugal a Brasilien fir hire 
Stage bei eis accueilléiert. Si hunn hire Stage iwwert de SCOPE Exchange Projet gemaach, deen 
iwwert d‘IFMSA leeft a bei deem d‘ALEM matmécht. 

Zum SCOPE Projet gehéiert nieft engem Stage an engem Spidol och sozialen a kulturelle Programm 
um Weekend. Mir hu mat eise Student*innen ënner anerem en Tour duerch d‘Stad gemaach an 
hinnen déi schéinst Ecke gewisen, ware mat hinnen op Veianen op d‘Schlass an hunn hir kulinaresch 
Spezialitéite bei engem multicultural lunch dierfte schmaachen. 

Wollts du well ëmmer ee medezinesche Stage am Ausland maachen? Bass du drun intresséiert nei Leit 
an aner Kulture kennenzeléieren? 

Da bass du hei genau richteg! Mir hu nach 5 Plazen unzebidden, wanns du matmaache wëlls da mell 
dech iwwer Email op neo@alem.lu.

Fir d’Saison 2022-2023 ass nach eng Plaz a Portugal fräi fir ee Stage am Februar oder Mäerz 2023 ze 
maachen,
Fir d’Saison 2023-2024 sinn nach jeeweils eng Plaz a Portugal, an Ungarn, a Kroatien an a Litauen 
fräi fir ee Stage an der Period vun Abrëll 2023 bis Mäerz 2024 ee Stage ze maachen.

Méi Infos zum Verlaf vum SCOPE Exchange Projet fënns du op eisem Site oder op eise Soziale 
Medien.

SCOPE Exchange Projet 2023-2024

https://www.youtube.com/watch?v=dPtXxHWPOTY  


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

Um Freiden, 14. Oktober huet d’ANEMF (Association Nationale des Étudiants en Médecine de 
France) all d’Medezinstudéierend a MEVS zum Streik opgeruff. Grond fir dëse Streik sinn eng Rei 
un deposéierte Projets de loi, déi den Dokteren an Dokteschen an Zukunft virschreiwen, sech an 
ënnerversuergte Regioune vum Land nidderloossen ze mussen. Ënnert anerem gouf zum Beispill ee 
véiert Joer un d’Spezialisatioun an der médecine générale dru gehaangen, wat obligatoirement muss 
an enger „région sous-dotée“ gemaach ginn. Ënnert dem Motto „Non à la coercition“ hu sech dofir 
Dausende vu Studéierend a MEVS de 14. Oktober a verschiddene franséische Stied zesumme fonnt, 
fir géint des Projets de loi ze demonstréieren. 

Medezinstudéierend streiken a Frankräich 

News aus dem Ausland

L’Association Luxembourgeoise des Amis de la Fondation Louvain (ALAF) s’est donné comme but de 
soutenir financièrement l’enseignement universitaire à l’Université catholique de Louvain (Louvain-la-
Neuve et Bruxelles) et à l’Université du Luxembourg.
Elle annonce l’octroi d’une bourse d’études de € 2.500 destinée à un(e) étudiant(e) qui s’oriente vers 
la médecine générale à l’Université catholique de Louvain (UCL) ou à l’Université du Luxembourg. A 
niveau égal, une préférence sera donnée au candidat ayant fait une partie de ses études à l’UCL.

Les conditions inhérentes à cette bourse impliquent que les candidats doivent résider au Grand-Duché 
de Luxembourg. Ils sont invités à adresser le dossier de leur demande à :

ALAF
c/o Pit Hentgen
9, rue Jean Fischbach, L – 3372 Leudelange
alafucl@gmail.com

La demande doit comporter un dossier académique, y compris les mentions, ainsi qu’une lettre de 
motivation dans laquelle le demandeur présentera en détail les motifs qui l’incitent à se spécialiser en 
médecine générale. Les dossiers de candidature doivent être rentrés au plus tard le 28 février 2023.

Bourse d’études fir Leit op der UCL oder der Uni.lu



Webinaires an Eventer

Hôpitaux Robert Schuman
https://www.hopitauxschuman.lu/fr/agenda/

https://www.chl.lu/fr/agenda

Centre Hospitalier du Luxembourg

Centre Hospitalier Emile Mayrisch

Centre Hospitalier du Nord

https://www.chdn.lu

https://www.chem.lu

https://www.hopitauxschuman.lu/fr/agenda/
https://www.chl.lu/fr/agenda


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


