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Département Santé 

Service santé au travail des pompiers 

Luxembourg, den 02.06.22 
 

 

 

FAQ Service santé au travail des pompiers (STP) 

Am Folgenden fannt dir eng Zesummefaassung vun den Froen, déi am meeschten un den 

Service oder op den Versammlungen zum STP gestallt goufen. Mir hoffen iech heimat déi 

néideg Informatiounen zum Oflaf vun den Ënnersichungen an generell zum STP zu ginn, 

sollten nach aner Froen bestoen, zéckt net eng Mail ze schreiwen oder op den 49771-2493 

unzeruffen.  

Mat beschten Gréiss 

Dr. med. Dorothee Knauf 

Chef de département 

Direction médicale et de la santé 

Département santé 

 

 

Legend : 

PP  Pompier Professionnel 

PV  Pompier Volontaire 

CMA  Certificat Médical d’Aptitude 

STP  Service santé au travail des pompiers 

BMI  Body Mass Index 

Velo  Epreuve d’effort/Belaaschtungs-EKG/Ergometrie  

EP  Examen périodique 

ES  Examen spécifique 

EI  Examen initial 

Sek STP  Sekretariat STP  

D’Artikel sinn aus dem Règlement grand-ducal du 27 juin 2018 relatif au contrôle médical 

des pompiers du Corps grand-ducal d'incendie et de secours 

Wat ass den Ënnerscheed zwëschen den Bezeechnungen EI/EP/ES? 
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Den EI steet fir “Examen Initial” oder Erstuntersuchung: dat ass déi éischt medezinesch 

Ënnersichung fir am CGDIS kënnen aktiv ze ginn.  

Den EP steet fir „Examen Périodique” oder Nachuntersuchung: dat ass déi reegelméisseg 

medezinesch Ënnersichung, déi festgeluecht gouf an déi gemaach gëtt fir am CGDIS 

operationell ze bleiwen. 

Den ES steet fir „Examen Spécifique“ oder spezifische Untersuchung: dat ass eng 

medezinesch Ënnersichung, déi no engem Evenement, wéi z.B. enger Aarbechtsonfäegkeet, 

enger längerer Krankheet, enger Schwangerschaft,… oder op Ufro vum Pompjee oder 

sengem Virgesetzten gemaach gëtt.  

D'Formulairen Terminanfrage EI, EP, ES an Catégories- Emplois Pompier CGDIS mussen 

ausgefëllt ginn. Den Formulaire Catégories-Emplois EI muss vum Chef Département des 

pompiers volontaires (PV) oder RH CGDIS (PP), den fir den EP muss vum Pompier 

Professionnel (PP) oder Pompier Volontaire (PV) an den fir ES vum Directeur général du 

CGDIS oder sengem Délégué ënnerschriwwen ginn. Op all Fall muss de Formulaire 

Catégories-Emplois ëmmer bei der Ënnersichung virleien. 

Ween ass responsabel fir en gültegen CMA vum PV? 

D’ Responsabilitéit fir en gültegen CMA leit beim PV. 

Fir eng Kontroll ze hunn, gëtt den CIS Chef bei allen Bréiwer, déi un den Pompjee betreffend 

dem RDV ginn, an Kopie gesat.  

An Zukunft ass virgesinn, datt en PV eng Convocatioun fir den RDV  EP dee Mount virum Enn 

vun der Gültegkeet vun sengem CMA  kritt, fir dann mam Sekretariat STP en RDV 

z’arrangéieren. Am Moment ass dat leider opgrond vun techneschen Schwieregkeeten, déi 

ausserhalb vum STP leien, nach net méiglech. 

Dofir soll den CIS/GIS Chef seng Leit dorop opmierksam maachen, datt si dee Mount virum 

Enn vun der Gültegkeet vun hirem CMA beim STP uruffen oder den CIS/GIS Chef mellt seng 

Leit, wou den CMA ofleeft, beim STP, an déi Leit kréien dann hier Convocatioun 

zougeschéckt, wou dran steet, datt si sollen fir en RDV beim STP uruffen. 

 

Ween ass responsabel fir en gültegen CMA vum PP 

D’ Responsabilitéit fir en gültegen CMA leit beim Patron. 

D'Pompiers professionels kréien dee Mount virum Enn vun der Gültegkeet vun hirem CMA 

vum STP eng Convocatioun zougeschéckt, wou dran steet, datt si fir en RDV beim STP sollen 

uruffen. 
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Gëtt den CIS-Chef bei der Convocatioun vum PV/PP an Kopie gesat? 

 

Hien ass bei all Bréif mat an Kopie, den mam RDV ze dinn hunn. 

 

Wat geschitt, wann den PV/PP sech no  der Convocatioun nach ëmmer net gemellt huet? 

 

Den Sek STP rappeléiert  den concernéierten Pompjee 1x, an weist hien dorop hin, datt hien 

ouni gëltegen CMA net méi operationell ass. Den CIS/GIS Chef steet an Kopie vun dësem 

Rappell. 

 

Wie kënnt een iwwer Telefon am beschten un d’Sek STP? 

 

Sekretariat STP huet zwou verschidden Nummeren:  

Gestioun RDV: 49771- 2411 

Prinzipiell ass eng vun denen zwou Sekretärinnen nëmmen fir d’Gestioun vun den RDV 

zoustänneg. Hat hëlt den Telefon fir z.B. en RDV z’arrangéieren, en Termin ze confirméieren, 

etc. 

Fir all aneren Froen: 49771- 2493 

Déi zweet Sekretärin kann iech op dëser Nummer Froen zum CMA, zu der Presenz vun den 

Dokteren, dem Oflaf vun den Ënnersichung etc. beäntwerten.  

Am Fall wou eng Sekretärin net do ass, ginn déi zwou Nummeren zesummegeluecht. 

Doduerch kann et leider virkommen, datt et méi schwéier ass un d’Sekretariat ze kommen. 

Dir huet awer d’Méiglechkeet, op en Repondeur ze schwätzen. D’Sekretariat rifft dann esou 

séier wéi méiglech zeréck. 

D’ Zäiten an deenen dir d’Sekretariat vum STP erreechen kënnt sinn: 

Mo - Fr : 09.00 - 12:00 an 13:00 – 15:30 

 

 

Wéi ass den Oflaf, wann en CIS/GIS-Chef Froen zu engem Pompjee oder sengem CMA 

huet? 

Den CIS/GIS-Chef soll am Beschten en Mail un dms-sante@cgdis.lu machen mat senger Fro 

an mam Numm, Virnumm, der Matricule National vum Pompjee an, wann gewosst, dem 

mailto:dms-sante@cgdis.lu
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Numm vum Dokter, deen d'Ënnersichung gemaach huet. Sek STP gëtt déi Mail dann, 

zesummen mam Dossier, un den zoustännegen Dokter weider. Den Dokter mellt sech  dann 

esou bal wéi méiglech bei Iech . Esou ass d'Sekretariat manner belaascht mat Uriff an 

d`CIS/GIS-Cheffen kommen méi schnell un hier Informatiounen, ouni mussen dacks ze 

probéieren, un den concernéierten Dokter ze kommen. 

Wéi soll een d ‘Resultater vun Ënnersichungen, Rapporten etc. un den STP 

weiderleeden? 

 

Den Pompjee soll d’Kopien vun sengen Resultater bei sengem Dokter froen an se per 

Mail un resultmed@cgdis.lu schécken. W.e.g. op dës Mail-Adress NËMMEN 

medezinesch Ënnerlagen schécken. All aner Froën oder Dokumenter w.e.g. un dms-

sante@cgdis.lu mailen  

Sinn Consultatiounen wärend dem ganzen Joer? 

Normalerweis fannen d'Consultatiounen ganz d'Joer iwwer statt. Et kënnen emol Deeg oder 

eenzel Wochen ginn, wou keng Consultatiounen stattfannen. 

Kann en Pompjee den Congé sapeur-pompier och fir d'Ënnersichung am STP ufroen? 

Den Pompjee kann kee Congé sapeur-pompier (Congé Special) ufroen fir an den STP ze 

kommen. Deen ass reservéiert fir Formatioun, Representatiounen an exzeptionell och fir op 

Asätz, awer net fir eng Visitt médicale. 

Wéi weess den CIS-Chef/GIS-Chef vum CIS primaire, wéi eng Emploien seng 

PV`en/PP`en hunn, wann se nach an aner CIS`en/GIS`en affektéiert sinn? 

Et soll eng Lëscht mat all den Nominatiounen an Emploien erauskommen, déi dann all 

concernéierten Chef kritt. Spéiderhin ginn all d'Nominatiounen an Emploien am MS Nav 

hannerluecht, vun wou aus d'Infoen un den Portail CGDIS weidergeleet ginn. 

 

 

Wien kritt den CMA vum PV/PP geschéckt? 

Am Moment kritt den CIS/GIS-Chef vum CIS primaire en Mail mam Scan vum CMA vum Sek-

STP gescheckt. 

mailto:dms-sante@cgdis.lu
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Spéider sollen CMA am MS Nav hannerluecht ginn, vun wou aus d'Infoen dann un den Portail 

CGDIS weidergeleet ginn. 

Wéi gesinn d'Cheffen vun aneren CIS/GISen, an deenen den PV/PP zousätzlech 

affektéiert ass den CMA? 

Aktuell muss den PV/PP den CMA selwer un den CIS/GIS-Chef vun sengen aneren 

(net primären) Affektatiounen weiderleeden. Spéider gesäit all concernéierten CIS/ 

GIS Chef dëst Informatioun am Portail CGDIS. 

Kritt all Pompjee direkt no der Ënnersichung säin CMA? 

Den Pompjee kritt prinzipiell direkt no der Ënnersichung sain CMA, d.h. all CIS Chef huet och 

d'Méiglechkeet bei sengem Pompjee den CMA unzefroen. Et gëtt Fäll wo e Pompjee net 

direkt säin CMA kritt, dat sinn déi Leit, bei deenen an der Ënnersichung am STP primär alles 

an déi Réi war, wou awer nach en Resultat vun enger Ënnersichung z.B.  Bluttprouf 

erakommen muss. Des Leit sinn op “suspens”, d.h. sie sinn weiderhin operationell, well si 

nach en gültegen CMA hunn. Wann d’Resultater vun den Ënnersichungen, déi nach gefeelt 

hunn, am STP ukomm sinn, gëtt sou séier wéi méiglech en CMA ausgestallt an per Mail un 

de Chef vum CIS primär an per Post un den Pompjee geschéckt. 

Wann en aneren Aarbechtsdokter wéi en Dokter vum CGDIS en PV inapte fir seng 

Aarbechtsplaz schreift, muss/kann den CGDIS dat gewuer ginn? 

Keen Dokter ass verflicht den Dokteren am CGDIS iwwert den Zoustand vun engem Patient 

an Kenntnes ze sëtzen. Mais den PV/PP huet nom Art. 11 ënner anerem Verflichtung 

verschidden Informatiounen der DMS matzedeelen: 

Le pompier a l’obligation d’informer la DMS : 

1° de toute incapacité de travail de plus de six semaines ; 

2° lors de la survenance d’un accident grave ; 

3° en cas d’une maladie prolongée de plus de six semaines. 

 

Wat soll en CIS/GIS-Chef maachen, wann hin gewuer gëtt, datt een 

aneren Aarbechtsdokter wéi een Dokter vum CGDIS en PV inapte fir seng Aarbechtsplaz 

geschriwwen huet? 

mailto:dms-sante@cgdis.lu
http://www.cgdis.lu/
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Wann den concernéierten CIS/GIS-Chef et gewuer gëtt, huet hien zu all Moment 

d'Méiglechkeet en RDV fir en “Examen spécifique” mam entspriechenden Formular an enger 

Begrënnung am STP unzefroen. 

Weess den STP wéi eng PV'en d'Invaliderent kréien? 

 

Nee dat wees den STP net.  

Wann en PV/PP am Krankeschäin ass, muss deen dann trotzdeem ënnersicht ginn wann 

hien en Termin huet? 

Nee, dann dierf hien net an eng STP-Ënnersichung kommen. Hien soll dann den RDV ofsoen 

an sech direkt nom Enn vum Krankeschäin beim Sekretariat STP mellen fir en neien RDV ze 

kréien. 

Wat geschitt, wann den PV/PP den Drogen-Screening vun Ufank un refuséiert? 

Den Dokter erkläert dem PP/PV d'Konsequenzen, also datt dann keng Ënnersichung 

stattfënnt an dofir och kee CMA ausgestallt gëtt an den PP/PV ouni gültegen CMA net 

operationell ass. 

Wat geschitt, wann en PV/PP mat enger "inaptitude temporaire" an der Frist vun 3 Méint 

keen RDV bei engem "Médecin spécialiste" an/oder sengem "Médecin traitant" kritt? 

Dann soll hien dat dem zoustännegen Dokter am STP matdeelen. Normalerweis bleift hien 

esou laang "inapte temporaire" bis dat hien an der zousätzlecher medezineschen 

Ënnersichung war. Wann innerhalb vun deenen dréi Méint keng Réckmeldung un den STP 

respektiv beim Dokter ukomm ass, dann gëtt den Pompjee nom Art. 10 automatesch "inapte" 

geschriwwen. 

Wéi sinn d'Grenzwäerter vum BMI? 

Otemschutzträger (aptitude particulière) an Kategorie P :  

Beim EI an beim EP gëllt en BMI Sollwäert vun < = 30.00 mat enger Toleranz vun 10%, dat 

heescht max. 33.00. Bei engem BMI vun > 33.00 ass den Kandidat "inapte". 

Kategorie A; B; S; Conduite Camion (aptitude particulière): 

Beim EI an beim EP gëllt en BMI Wäert vun max. 39.99 (ouni aner Symptomer) fir "apte" ze 

sinn. 

 

mailto:dms-sante@cgdis.lu
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Kategorie J 

Et gëtt d'Gewiichtskurv fir Kanner 0-18 Joer applizéiert. Generell gellt och héi beim EI an 

beim EP é BMI Wäert vun max. 39.99 (ouni aner Symptomer) fir "apte" ze sinn. 

En BMI vun >= 40.00 ass eng Inaptitude fir all Kategorie an all "aptitudes particulières". 

Onofhängeg vum BMI bleift et d’Entscheedung vum Dokter, ob e Pompjee "apte", "apte avec 

restriction" oder "inapte" ass, datt heescht och bei der Erfëllung vun den uewen genannten 

Wäerter kann e Pompjee Restriktiounen kréien oder souguer "inapte" geschriwwen ginn. 

Wéi een Member vum CGDIS muss alles op den Velo ? 

 

Otemschutzträger, Katégorie P an Humanitarian Intervention Team:  

Examen initial an dono all 3 Joer 

Onofhängeg vun dësen “Standard-Ergometrien” bleift et d’Entscheedung vum 

Dokter, ob e Pompjee op de Vëlo muss oder net. 

Wou kann en den Belaaschtungs-EKG maachen? 

 

D’ Ergometrie an Bluttprouf ginn prinzipiell direkt am STP bei der Ënnersichung oder 

bäi engem zweeten RDV gemaach. Zousätzlech gëtt et bei Enkpäss nach 

d’Méiglechkeet bei zwee aaner Dokteren, een am Zentrum an een am Norden vum 

Land, en Rendezvous ze froen. 

 

Wat gëtt an der Ergometrie gekuckt? 

Et ginn dräi Resultater gekuckt: 

1. Ruhe-EKG, ob do en Normalbefund virlait 

2. Leistungsphysiologische Indikatioun, dat heescht, ob den Pompjee déi 

néideg Leeschtung kann erbréngen, déi fir den Asaz erfuerderlech ass:  

Sollwäert: Männer: 3 W/kg; Fraen: 2,5 W/kg;  

Minimalleeschtung: Sollwäert -10%;  

Domat déi Leeschtung kann beurteelt ginn, gëtt d’Ergometrie bis zur 

maximalen Leeschtung = Ausbelaaschtung gemaach, dat heescht wann 

keen medezineschen Grond virleit, gëtt den Test esou laang gemaach, bis 

den Pompjee seet, datt hien et net méi packt. 

3. Präventiv/diagnostisch Indikatioun, dat heescht et gëtt gekuckt, ob beim 

Pompjee kee gesondheetleche Problem besteet. Sollt während dem Test 

eppes optrieden, kann den Test natierlech zu all Moment vum 

Dokter/Kardiolog gestoppt ginn. 

mailto:dms-sante@cgdis.lu
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Wenn en Pompjee scho eng Ergometrie aus iergendwellechen Grënn vun engem aneren 

Kardiolog ausserhalb vum STP gemaach krut, wär et gutt déi Resultater fir 

d'Ënnersichung am STP matzebréngen. Den STP-Dokter kuckt dann, ob dat Resultat 

eventuell kann unerkannt ginn. 

Gëtt en Jugendpompjee, deen mat 16 Joer bei di Grouss erop komme wëll, nom Examen 

fir déi grouss PV'en ënnersicht? 

Déi Jugendpompjeeën déi an dësem Fall sinn, ginn an den Examen fir di grouss PV'en an ginn 

no den selwechten Krittären wéi am Examen initial vun deenen Groussen ënnersicht, well si 

dono schon un den Übungen deel huelen an matschaffen kënnen. 

Allerdéngs gët hien net op Otemschutztauglechkeet ënnersicht, well daat réischt vun 18 Joer 

un gemaach get. Deemno get ënner 18 Joer och keen Belaaschtungs EKG (Velo) gemaach. 

Géint wat kann een sech am STP impfen loossen? 

Diphtherie/Tetanus/Polio/Keuchhusten (4-fach Impfung); Hepatite A, Hepatite B, 

Hepatite A a B (2-fach Impfung); Gripp (virun der Grippesaison). 

All Impfungen déi am STP gemaach gi sinn gratis. 

Spezial Impfungen fir den Humanitarian Intervention Team (internationalen Asaz och 

ausserhalb vun Europa) ginn no engem speziellen Plang gemaach. 

Ass d'Impfen Flicht? 

Et gëtt keng Impfflicht zu Lëtzebuerg. 

Fir den Humanitarian Intervention Team (HIT) sinn Impfungen nom Plang Viraussetzung fir 

am Ausland dierfen op en Asaz ze goen. 

Wouhier kréien ech all déi Formulairen vum STP?  

D'Dokumenter sollen bal am Dynaforms verfügbar sinn. 

 Oder op Ufro per Mail un dms-sante@cgdis.lu kritt dir se och geschéckt. 
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