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第 09/IAS/2021號批示 
 

按照經第 4/2017號法律修改的第 14/2009號法律《公務人員職程制度》

第七條第四款所賦予的職權，並按照第 6/2010 號法律《藥劑師及高級衛生

技術員職程制度》第十二條第二款及二零一七年十二月十九日第

28/IAS/2017 號批示核准之《社會工作局高級衛生技術員職程(化驗職務範

疇)入職實習規章》第六條第一款的規定，作出本批示： 

一、核准附於本批示並成為其組成部份的《社會工作局高級衛生技術

員職程(化驗職務範疇)實習人員的培訓計劃》。 

二、本批示須於投考人報名時告知投考人。 

三、本批示自公佈日起生效。 

 

二零二一年六月七日於社會工作局 

 

 

 

 
局長 

韓衛 
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附件 

社會工作局高級衛生技術員職程(化驗職務範疇) 

實習人員培訓計劃 

 

一. 實習的具體目的 

實習人員由社會工作局局長指定的具有專業及合資格的高級衛生技術員或醫生

指導下進行與毒品分析方法、生化及尿液分析化驗、免疫及毒物學化驗、化學及藥

物化驗等專業技術工作，透過分析及評估制定合適的毒品化驗計劃，以配合工作單

位的工作方向和目標。透過實習增加對實驗室安全及質量管理效能，保證實驗室的

有效及安全運作，從而改善及加強個人自主性及職業能力。在實習結束時，實習人

員尤其應達到以下目標： 

 

1. 知識學習 

1.1 實習人員需對下列法規具備一定程度的認識： 

1.1.1 第 6/2010號法律《藥劑師及高級衛生技術員職程制度》； 

1.1.2 第 12/2012號行政法規《高級衛生技術員職程職務範疇的從業方式》；  

1.1.3 第 28/2015號行政法規《社會工作局的組織及運作》； 

1.1.4 經第4/2014號法律、第10/2016號法律、第10/2019號法律及第22/2020

號法律修改第 17/2009號法律《禁止不法生產、販賣和吸食麻醉藥品

及精神藥物》； 

1.1.5 七月十九日第 34/99/M號法令《規範麻醉品及精神科物質之買賣及合

法使用》； 

1.1.6 第 8/2005號法律《個人資料保護法》。 

1.2 實習人員須具有不同化驗範疇上的學術知識，包括毒理分析、尿液分析、

使用各類藥品和酒精分析等。 

2 實習表現 

2.1 技術應用的能力 

2.1.1 實習人員需收集及了解不同類型的化驗技術資料，運用不同的評估技

巧和化驗方法，作出專業及綜合性的化驗結果評估，並遵守《個人資

料保護法》的規定作出詳細及完整紀錄。 
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2.1.2 在執行化驗分析計劃時，實習人員必須能夠適當地運用檢驗儀器和分

析技術，對化驗期間所發生的狀況以及對存疑化驗結果作出應對判斷

和分析，使化驗工作得到最大的效果。 

2.2 作出主動性的能力 

按化驗結果所得資料和數據，實習人員在導師的指示下獨立地設定完整的

化驗流程和技術分析方案。亦需就戒毒治療範疇相關工作的持續完善提供

意見和建議。 

2.3 專業操守 

實習人員採取專業態度，正確地以無私以及保密的方式，有效及積極執行

職務。 

2.4 對提升專業素質的意願 

實習人員須有改善技術知識及工作方法的意願。 

2.5 工作上及與公眾的人際關係 

實習人員須在團隊中有良好的溝通技巧及能力，並應與同事、導師及上級

合作及有效地溝通。 

 

二. 實習單元及期間 

 內容 期間 地點 

單元一 

- 生化和尿液化驗 

- 血清免疫學檢驗，治療藥物濃度測定和尿

液濫用藥物測試 

- 醫學實驗室的檢測、安全及質量管理 

(ISO 15189：2012 - 醫學實驗室質量和能

力認可准則) 

3個月 

衛生局仁

伯爵綜合

醫院臨床

病理科 

單元二 

- 化學及藥物化驗 

- 病毒血清檢驗和結核檢驗 

- 實驗室的檢測、安全及質量管理 

(ISO/IEC 17025 -實驗室質量體系要求) 

3個月 

衛生局公

共衛生化

驗所 
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 內容 期間 地點 

單元三 

- 認識各類毒品及本澳緝獲毒品的種類和

形態 

- 毒品分析方法與技術 

- 毒品和毒物化驗實務操作 

- 各類檢驗儀器操作、維護與管理 

 ELISA  

 LC-MS/MS 

 及輔助分析相關儀器 

- 數據分析與報告 

2個月 

社會工作

局戒毒康

復處戒毒

及維持治

療中心 

單元四 

實務操作 

- 儀器及用品維護 

 ELISA 

 LC-MS/MS 

 以及輔助分析相關儀器 

- 檢驗樣本的收集及接收程序 

- 尿液篩檢及分析 

- 數據處理 

- 製作報告書 

- 行政文書處理 

- 資料維護 

4個月 

社會工作

局戒毒康

復處戒毒

及維持治

療中心 

 

三. 培訓地點 

1. 社會工作局戒毒康復處戒毒及維持治療中心。 

2. 由社會工作局局長根據實習單元的內容訂定其他地點。 

 

四. 培訓計劃期間之評核及評分準則 

1. 培訓計劃期間之評核分兩部份：知識水平及實習表現，採取 0至 100分制計算，

由導師根據以下準則進行評分： 

知識水平評核 (100%) 

評核因素 比重 

相關範疇的專業知識 30% 

書面工作內容 30% 
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能力分析 30% 

目錄及文獻參考 10% 

 

實習表現評核 (100%) 

評核因素 比重 

技術應用的能力 
資料收集及評估能力 15% 

化驗技術及知識應用 30% 

作出主動性的決定 15% 

專業操守 15% 

對提升專業素質的意願 15% 

工作上及與公眾的人際關係 10% 

 

2. 培訓計劃的成績，是知識水平評核成績與實習表現評核成績的簡單算術平均

數，成績取得 50分或以上，方視為及格完成培訓計劃。 

3. 及格完成培訓計劃的實習人員，方可進入實習的最後評核(筆試及口試)。 

4. 在實習的最後評核中，取得 50分或以上的成績，視為實習及格。 

 

五. 解釋及填補漏洞 

   本培訓計劃的解釋或填補其漏洞屬社會工作局局長的職權。 
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Despacho n.º 09/IAS/2021 

 

  Usando da faculdade conferida pelo n.º 4 do artigo 7.º da Lei n.º 14/2009 (Regime das 

carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), alterada pela Lei n.º 4/2017, e nos termos 

do n.º 2 do artigo 12.º da Lei n.º 6/2010 (Regime das carreiras de farmacêutico e de técnico 

superior de saúde) e do n.° 1 do artigo 6.º do Despacho n.º 28/IAS/2017 (Regulamento do 

Estágio para Ingresso na Carreira de Técnico Superior de Saúde (área funcional laboratorial) 

do Instituto de Acção Social), determino: 

1. O presente despacho aprova o “Programa de formação para estagiários da carreira de 

técnico superior de saúde (área funcional laboratorial) do Instituto de Acção Social”, 

em anexo e que dele faz parte integrante. 

2. O presente despacho é dado a conhecer aos candidatos no acto de apresentação das 

candidaturas. 

3. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua publicação. 

 

  Instituto de Acção Social, aos 7 de Junho de 2021. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente do Instituto, 

Hon Wai 
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ANEXO 

Programa de formação para estagiários da carreira de técnico superior de 

saúde (área funcional laboratorial) do Instituto de Acção Social 

 

 

I. Objectivos específicos do estágio 

O estagiário, sob a orientação de um técnico superior de saúde com adequada 

qualificação técnica ou de um médico a designar pelo presidente do Instituto de Acção 

Social, realiza trabalhos técnicos, nomeadamente métodos de análise de drogas, análises 

bioquímica e de urina, análises no campo da imunologia e da toxicologia, análises 

químicas, análise de medicamentos, etc. Através de análises e de exames pretende-se 

proceder à elaboração de programas de análise de drogas que se articulem com a 

orientação e objectivos do trabalho. Através do estágio, é reforçada ao estagiário a eficácia 

da gestão de segurança e da qualidade do laboratório, permitindo assegurar o seu 

funcionamento eficaz e seguro, a par de melhorar e reforçar a autonomia e a capacidade 

profissional do estagiário. No final do estágio, o estagiário deverá ter alcançado, em 

particular, os seguintes objectivos: 

 

1.  Aquisição de conhecimentos 

1.1 O estagiário deve ter um certo conhecimento sobre os seguintes diplomas legais: 

1.1.1 Lei n.º 6/2010 (Regime das carreiras de farmacêutico e de técnico superior de 

saúde); 

1.1.2 Regulamento Administrativo n.º 12/2012 (Formas de exercício das áreas 

funcionais da carreira de técnico superior de saúde); 

1.1.3 Regulamento Administrativo n.º 28/2015 (Organização e funcionamento do 

Instituto de Acção Social); 

1.1.4 Lei n.º 17/2009 alterada pelas Leis n.ºs 4/2014, 10/2016, pela Lei n.º 10/2019 

e 22/2020 (Proibição da produção, do tráfico e do consumo ilícitos de 

estupefacientes e de substâncias psicotrópicas); 

1.1.5 Decreto-Lei n.º 34/99/M, de 19 de Julho (Regula o comércio e o uso lícito de 

estupefacientes e substâncias psicotrópicas); 

1.1.6 Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção de Dados Pessoais). 

 

1.2 O estagiário deve possuir os conhecimentos académicos relativos a diferentes áreas 

de análises, designadamente sobre toxicologia analítica, análise de urina, uso de 

diversos medicamentos, análise de álcool, etc.  
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2.  Desempenho no estágio 

2.1 Em matéria de capacidade técnica de execução: 

2.1.1 O estagiário deverá ser capaz de recolher os dados relativos a diferentes tipos 

de técnicas de análises e de aplicar diferentes técnicas de avaliação e de 

métodos de análise, a fim de obter resultados de avaliação dotados de carácter 

técnico e geral e ainda proceder à elaboração de um registo pormenorizado e 

completo, respeitando as disposições da «Lei da Protecção dos Dados 

Pessoais». 

2.1.2 No âmbito da execução do plano de análise laboratorial, o estagiário deverá 

ser capaz de aplicar de forma adequada os aparelhos de análise e as técnicas 

de análise, por forma a poder decidir e analisar as situações que ocorram 

durante o período de análise, bem como os respectivos resultados que tenham 

suscitado dúvidas, de modo a alcançar o máximo efeito do trabalho de 

análise. 

 

2.2 Em matéria de capacidade de iniciativa na tomada de decisões: 

De acordo com as informações e os dados obtidos a partir dos resultados de 

análise, o estagiário deverá ser capaz de, com autonomia mas sob a orientação do 

respectivo orientador, definir o completo fluxograma de análise e elaborar a 

proposta sobre a análise técnica. Deverá ainda ser capaz de contribuir com ideias e 

sugestões para o contínuo aperfeiçoamento dos trabalhos na área do tratamento da 

toxicodependência. 

 

2.3 Em matéria de deontologia profissional: 

O estagiário deverá ser capaz de adoptar uma atitude profissional que consiste, 

de um modo geral, em exercer as suas funções com correcção, de forma isenta e 

sigilosa, e com eficiência e empenho. 

 

2.4 Em matéria de interesse pela valorização profissional: 

O estagiário deverá ter demonstrado vontade em aperfeiçoar os seus 

conhecimentos técnicos e métodos de trabalho. 

 

2.5 Em matéria de relações humanas no local de trabalho e com o público: 

O estagiário deverá demonstrar boas técnicas de comunicação e capacidade de 

trabalho em equipa. Deverá ser capaz de colaborar e comunicar eficazmente com os 

colegas, orientador e superiores hierárquicos. 
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II. Módulos do estágio e duração 

 Conteúdo Duração Local 

Módulo 1 

-  Análise bioquímica e análise urinária. 

- Exame de sorologia e de imunologia, 

monitorização de drogas terapêuticas e 

testes de urina para a detecção de abuso de 

drogas. 

Testes e exames do laboratório médico, bem 

como a sua gestão de segurança e de 

qualidade (ISO 15189:2012 — Critérios de 

reconhecimento da qualidade e da 

capacidade do laboratório médico). 

3 meses  

 

Patologia Clínica 

do Centro 

Hospitalar Conde 

de São Januário 

dos Serviços de 

Saúde 

Módulo 2 

- Análise química e análise de 

medicamentos. 

-  Detecção sorológica de vírus e análise 

de tuberculose. 

- Testes e exames do laboratório médico, 

bem como a sua gestão de segurança e de 

qualidade (ISO/IEC 17025 — Requisitos 

exigidos ao sistema de qualidade do 

laboratório). 

3 meses 

Laboratório de 

Saúde Pública dos 

Serviços de Saúde  

Módulo 3 

 

- Conhecer os diferentes tipos de drogas 

e os tipos e formas de drogas 

apreendidas em Macau. 

- Métodos de análise de drogas e as 

respectivas técnicas. 

- Práctica relativa às análises de drogas 

e aos produtos tóxicos. 

- Operação, protecção e gestão dos 

diferentes tipos de aparelhos de análises. 

➢ ELISA 

➢LC-MS/MS 

➢e os respectivos aparelhos de análises. 

-  Análise de dados e relatórios. 

2 meses 

Centro de 

Desintoxicação e 

Tratamento de 

Manutenção da 

Divisão de 

Tratamento da 

Toxicodependência 

e Reabilitação do 

Instituto de Acção 

Social 
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 Conteúdo Duração Local 

Módulo 4  

Práctica 

- Protecção de aparelhos e utensílios 

➢ ELISA 

➢ LC-MS/MS 

➢e os respectivos aparelhos que 

auxiliam as análises. 

- Recolha e o processo de recepção das 

amostras para as análises. 

- Rastreio e análise da urina 

- Tratamento de dados 

- Elaboração de relatórios 

-Processamento de textos 

administrativos 

- Protecção das informações 

4 meses  

 

Centro de 

Desintoxicação e 

Tratamento de 

Manutenção da 

Divisão de 

Tratamento da 

Toxicodependência 

e Reabilitação do 

Instituto de Acção 

Social 

 

III. Local de formação 

1. Centro de Desintoxicação e Tratamento de Manutenção da Divisão de Tratamento da 

Toxicodependência e Reabilitação do Instituto de Acção Social. 

2. Cabe ao presidente do Instituto de Acção Social definir, conforme o conteúdo do 

módulo, o local de formação. 

IV. Avaliação durante o programa de formação e critérios de avaliação 

1. O programa de formação do estágio possui duas componentes: a aquisição de 

conhecimentos e o desempenho no estágio. Cada uma das componentes é avaliada pelo 

orientador numa escala de 0 a 100 valores, de acordo com os seguintes critérios: 

Avaliação do nível de conhecimentos (100%) 

Factores de avaliação Percentagem 

Conhecimentos profissionais relacionados 

com a respectiva área 
30% 

Conteúdo do trabalho escrito 30% 

Capacidade de análise 30% 

Bibliografia e documentação de referência 10% 
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Avaliação do desempenho no estágio (100%) 

Factores de avaliação  Percentagem 

Capacidade técnica de 

execução 

Capacidade de recolha de 

dados e de avaliação 
15% 

Aplicação de conhecimentos 

e de técnicas de análise 
30% 

Iniciativa na tomada de decisões 15% 

Deontologia profissional 15% 

Interesse pela valorização profissional  15% 

Relações humanas no local de trabalho e com o público 10% 

 

2. A classificação do programa de formação resulta da média aritmética simples das 

classificações obtidas na avaliação do nível de conhecimentos e na avaliação do 

desempenho no estágio. A conclusão do programa de formação com uma classificação 

igual ou superior a 50 valores determina a conclusão com aproveitamento do programa 

de formação. 

3. Só poderá passar para a fase final do estágio (prova escrita e prova oral), o estagiário 

que conclua com aproveitamento o programa de formação. 

4. A obtenção de uma classificação final de estágio igual ou superior a 50 valores 

determina a conclusão com aproveitamento do estágio. 

 

V. Interpretação e integração de lacunas 

Ao presidente do Instituto de Acção Social compete interpretar o presente programa de 

formação e integrar eventuais lacunas. 

 

 


