
學校

N.° de Escolas

班數

N.° de Turmas

學生數

N.° de participantes

中文班

Turma em chinês
140 539 17,140

英文班

Turma em inglês
15 72 2,117

特教班

Turma especial
6 17 219

總數

Total
60* 628 19,476

課程名稱 / 對象

Denominação do 
curso/Destinatários

學校數

N.° de Escolas

班數

N.° de Turmas

參與人數

N.° de participantes

吸煙多面睇 / 中一學生

Uma Visão Global do 
Tabagismo / Alunos do 1.° 
ano do ensino secundário

9 46 1,660

 Cool Teen有計 / 中二學生

Estratégia para um Cool 
Teen / Alunos do 2.° ano do 
ensino secundário

9 41 1,522

無藥一樣Cool / 中三學生

Igualmente Cool Sem 
Drogas / Alunos do 3.° ano 
do ensino secundário

10 47 1,725

總數

Total
11* 134 4,907

中學藥物教育課程 (2009年1至12月)
Educação sobre medicamentos para alunos do ensino secundário (De Janeiro a  Dezembro de 2009)

*當中有重複，故總數不是各數之和

*O número total não resulta do somatório do número de escolas, tendo algumas destas sido contadas por repetidas vezes.

*當中有重複，故總數不是各數之和

*O número total não resulta do somatório do número de escolas, tendo algumas destas sido contadas por 
repetidas vezes.

   防治藥物依賴服務統計

Estatísticas do Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência

健康生活教育課程(2009年1至12月)
Curso "Educação de Vida Sadia" (De Janeiro a  Dezembro de 2009)



講座類別

Tipo de Palestras
次數

N.° de vezes
參與人數

N.° de participantes

學校講座 
Palestras nas escolas

54 5,386

社區講座
 Palestras no bairro comunit

ário
12 959

專業人士講座 
Palestras para profissionais

2 134

培訓課程
Cursos de formação 3 111

家長課程* 
Cursos para encarregados de 

educação*

1 34

  培訓課程**
 Cursos de formação**

4 87

總數 76 6,711

求助個案統計

N.° de pedidos

新個案
Casos novos

舊個案
Casos velhos

個案總數

Total

 

禁毒教育活動 (2009年1至12月)
Acções educativas sobre o combate a drogas (De Janeiro a  Dezembro de 2009)

戒毒門診中心求診數目 (2009年1至12月)
N.° de pessoas que recorrem ao apoio da Consulta Externa (De Janeiro a  Dezembro de 

2009)

人數

N.° de pessoas

89

345

434


