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醫學專科學院將成為醫生
之間的橋樑。

"Academia será ponte
de união entre médicos"
Jorge Sales Marques
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醫療 saúde

澳門醫學專科學院踏上健康新里程碑
Academia Médica de Macau

Novo marco na saúde
澳門醫學專科學院成立，一星期前舉行成
立典禮，醫學專科學院統一全澳專科醫生
的培訓工作，包括標準、培訓、考試及資
格，具教學自主。

安國標

社

會文化司司長譚俊榮
表示，澳門醫學專科
學院成立是「推動本澳專
科醫療服務發展起着重要作
用」。
譚俊榮在成立儀式上致辭，
他表示，本地居民平均壽命
近20年不斷增加，孕婦和新
生嬰兒死亡率低，這證明澳
門特區的保健系統受到社會
的廣泛 認 可 。
他表示：「居民健康水平不
斷提高，澳門居民良好的健
2019 年 7 月 19 日 | 澳 門 平 台

康指標反映本澳專科醫療的
技術（包括內外科）、質量
和發展卓有成效。」
因此，對譚俊榮來說「澳門
醫學專科學院的成立，不論
對公營或私營的醫療市場都
有標準。
他解釋，對完成專科培訓的
醫生不論投身公立、私立醫
院或私人執業市場，其資格
均源自同一套嚴謹且與國際
採 用 的 專 科 培 訓 制 度標準。
此外，配合未來離島醫療
綜合體的落成、《醫療人員
專業資格及執業註冊法律制
度》的推行，在軟硬件上進
一步提升本澳醫療服務的素

A Academia Médica de Macau (AMM) já é uma realidade. A inauguração
aconteceu há uma semana. A AMM, dependente dos Serviços de Saúde,
é a entidade responsável pela formação profissional médica e pela
organização, coordenação e supervisão dos internatos médicos. Tem
autonomia científica e pedagógica.

質。
譚俊榮表示：「這些措施可以
優化醫生的專業發展，是澳門
醫療服務質量的保證。」
最後，他亦勉勵眾醫生在
自身專業領域貢獻所長，篤
志力行，將精湛的醫術及豐
富的行醫經驗傳承給後輩，
共同為本澳居民的健康而努
力。
在儀式後，衛生局局長李展
潤表示，澳門醫學專科學院
職能主要是制訂、統一和協
調本澳公私營專科醫生的標
準、培訓制度及培訓計劃。
他稱，將統一目前由衛生局
及鏡湖醫院分別培訓專科醫

生的現狀，這是澳門專科發
展的重要里程碑。
李展潤進一步指出，醫學專
科學院培訓對象是取得全科
醫學學士學位後的醫生，包
括提供6年的專科培訓，並為
在職的專科醫生提供持續醫
學教育課程。
李展潤在接受記者採訪時還
表示，專科培訓醫生收取約
五萬多元月薪。
數據顯示，截至6月30日，
已收到733份申請，其中
384人獲 准入學。
內地320人（佔83.3%）、
葡萄牙30人（佔7.8%）、香
港16人（佔4.2%）、台灣地

區11人（佔2.9%）及其他
國家有7人（佔1.8%）。其
餘申請個案仍待討論和處理
中；而相關申請將持續到明
年6月初。
目前，學院共設有12個分科
學院與41個專科，未來各分
科學院及專科須就各自的實
際需要制訂統一的培訓計劃
與標準。
目前，衛生局共有133名專
科培訓的實習醫生接受專科
培訓中，首批將於2021年期
間畢業。
專業委員會主席熊志添表
示：「學院院士應通過持續
的醫學進修和專業發展，不
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斷以最新的醫學知識、技術
和科技 去 裝 備 自 己 。 」
「既能以患者最佳利益為依
歸，為市民帶來更好更專業
的醫療服務，亦能應對未來
許多艱巨的挑戰。」他亦期
望未來，除了與香港外，澳
門醫學專科學院亦會與海外
同業建立緊密的聯繫和合作
機會。
國家衛生健康委員會副主任
于學軍亦參與有關儀式他表
示，澳門醫學專科學院的成
立，使得澳門醫師培訓制度
將更加規範，標誌著澳門醫
療衛生事業發展和人才培養
進入新階段，有利於促進澳

António Bilrero
Para o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis
Tam, a inauguração da AMM
constitui "um novo marco da
área de saúde diferenciada de
Macau".
Alexis Tam, que falava na sessão
inaugural, apontou o aumento
da esperança média de vida entre
a população local, assim como
as baixas taxas de mortalidade materna e neonatal, como
prova do desenvolvimento dos
cuidados de saúde do território
ao longo dos últimos 20 anos,
desde o estabelecimento da Região Administrativa Especial de
Macau (RAEM).
"Estes bons indicadores de
saúde dos residentes de Macau demonstram a eficácia da
técnica, da qualidade e do desenvolvimento da assistência
médica diferenciada de Macau",
lembrou.
Por isso, para o responsável, "a
criação da AMM é uma obra de
grande importância que assume,
a partir de agora, a uniformização e supervisão do regime de
internatos médicos complementares do hospital público, e das
unidades privadas e particulares".
Esclareceu que a partir de agora
as qualificações dos médicos que
terminem o internato complementar e queiram exercer no
público ou no privado "devem
ser padronizadas de acordo com o
novo regime e uniformes ao inter-

nato complementar padronizado
adotado internacionalmente".
Acresce que essa admissão no
público ou privado deve ser
feita em "coordenação com a
conclusão do futuro Complexo
de Cuidados de Saúde das Ilhas e
com a implementação do ´Regime
Legal da qualificação e inscrição
para o exercício de atividade dos
profissionais de saúde´ ".
Para Alexis Tam, "estas medidas
otimizam o desenvolvimento
profissional dos médicos e são
um garante do aumento da qualidade dos serviços médicos de
Macau".
"A AMM possui um longo caminho a percorrer e assume um
papel de extrema importância
na elaboração de políticas de
desenvolvimento a longo prazo
e nas estratégias de desenvolvimento de talentos médicos
especialistas em Macau, incentivando para o desenvolvimento
dos serviços de médicos diferenciados", disse ainda.
E concluiu: "Estou convencido
de que, com os esforços conjuntos do Governo da RAEM, da
Academia Médica e de todos os
setores, o futuro desenvolvimento da profissão médica em Macau
vai receber um novo alento".
Em declarações aos jornalistas
durante a cerimónia, o diretor
dos Serviços de Saúde, Lei Chin
Ion, citado numa nota do Gabinete de Comunicação Social do
Governo (GCS), esclareceu que
a "principal função" da AMM
passa, designadamente pela

"elaboração, uniformização e
coordenação de padrões, regime de formação e programas
de formação dos médicos especialistas dos setores público
e privado de Macau".
"A situação actual dos médicos especialistas em formação
independente dos Serviços de
Saúde e do Hospital Kiang Wu
será unificada, sendo um marco
importante no desenvolvimento de especialidades de Macau",
afirmou o responsável.
Lei Chin Ion adiantou ainda que
"os destinatários de formação da
Academia Médica são os médicos
que obtiveram a licenciatura em
medicina geral. A Academia Médica fornece uma duração de seis
anos de internato complementar
e também um programa de educação médica contínua para médicos
especialistas em serviço".
Dados avançados na cerimónia
indicam que até ao passado dia
30 de junho tinham sido recebidos 733 pedidos para inscrição
de académicos, 384 dos quais
foram aprovados para admissão.
Destes, 320 (83,3 por cento) obtiveram a licenciatura de medicina no Interior da China, 30 em
Portugal (7,8 por cento), 16 em
Hong Kong (4,2 por cento), 11 em
Taiwan (2,9 por cernto) e sete
noutros países (1,8 por cento).
Os restantes pedidos ainda estão em processo de decisão e as
aplicações relevantes continuam
a ser analisadas até ao início de
junho do próximo ano.
A Academia tem 12 colégios de
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門醫學專科發展及形成統一
的培訓模式，為年輕醫生規
劃職業發展創造更好條件，
提升澳門本地居民對專科醫
療水準的認可和信任。今年
2月，國家發佈了《粵港澳
大灣區發展規劃綱要》，國
家衛生健康委在這方面也做
出了相應的工作安排，廣東
省更是落實規劃綱要的主力
軍，已經與港澳聯合召開了
兩次粵港澳大灣區衛生與健
康合作大會，簽署了80多個
合作項目。
國 家 衛 生 健 康 委 員 會 願
意在更緊密經貿關係安排
（CEPA）框架下，爭取國家

支持先行先試一批醫療衛生
開放政策，加大對粵港澳大
灣區建設的支持力度；更歡
迎澳門醫學專科學院的專家
到內地定期舉行專題會議，
交流分享專科醫師培養模式
和經驗，推動醫學入才互通
互動，共同提高，為內地與
港澳居民提供更好的醫療衛
生服務。
在典禮及頒授儀式進行前，
澳門醫學專科學院與香港醫
學專科學院簽訂了合作交流
協議。通過這項合作安排，
香港醫學專科學院將在所有
學位後醫學教育、培訓及考
核方面為提供協助與支援。

especialidades e 41 especialidades e, no futuro, cada colégio e
especialidades devem formular
programas de treino e padrões
uniformes para as necessidades reais.
Atualmente, os Serviços de
Saúde possuem 133 internos
de internato complementar, e
o primeiro grupo terminará a
formação em 2021.
Já para o presidente do Conselho de Especialidades, Hung
Chi Tim, "os académicos devem
dar muita atenção à formação
e desenvolvimento profissional
contínuos", devendo igualmente "munir-se dos mais recentes
conhecimentos, técnicas e tecnologias médicas para lidar com
os desafios do futuro".
"Esta capacidade proporciona
aos cidadãos um serviço médico melhor e mais profissional
como também pode dar resposta a muitos desafios no futuro",
disse, esperando que, "no futuro
a Academia Médica de Macau
possa criar uma ligação mais estreita e mais oportunidades de
cooperação com outras entidades
médicas do exterior".
Presente na cerimónia, o viceministro da Comissão Nacional
de Saúde, Yu Xuejun, citado pelo
GCS, ressalvou que esta entidade "está disposta a promover a
formação e o desenvolvimento
padronizado dos médicos especialistas entre o Interior da
China, Hong Kong e Macau, de
modo a que se consiga formar
uma aprendizagem mútua que

leve a um complementaridade
e progresso mútuo".
Na cerimónia foi lembrado que
na área de Saúde e Higiene da
Região Metropolitana da Grande Baía Cantão (Guangdong)
- Hong Kong - Macau foram já
"assinados mais de 80 projetos"
de cooperação.
Foi igualmente assinalado que
a Comissão Nacional de Saúde “está disposta, no âmbito do
Acordo de Estreitamento das Relações Económicas e Comerciais
entre o Continente e Macau, a
realizar um esforço no apoio do
Estado para experimentar um
conjunto de políticas abertas
de saúde e aumentar o apoio
à construção da Grande Baía
Guangdong-Hong Kong-Macau.
"Damos as boas-vindas a especialistas da Academia de Medicina
de Macau para partilhar modelos
de formação e experiências de
especialistas. Promover a interação médica e a interação mútua
e, em conjunto, melhorar e fornecer melhores serviços médicos
e de saúde para residentes no
Continente e em Hong Kong e
Macau", disse Yu Xuejun.
A anteceder a cerimónia inaugural a Academia Médica de Macau
e a Academia Médica de Hong
Kong assinaram um acordo de
troca e de cooperação, através
do qual a entidade da vizinha
região administrativa fornecerá
assistência e apoio a todos os
cursos de pós-graduação nos
aspetos de educação médica,
treino e avaliação.
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「學院將是醫生
之 間的聯合點」
“A Academia será
um ponto de união
entre os médicos”

Margarida Sajara Vidinha

Jorge Sales Marques acredita que a criação da Academia dos Médicos de
Macau é essencial para
evolução da classe. O médico macaense, que presidirá
o Colégio de Pediatria, fala
mesmo em "ordem" ao nível
da medicina no território
e acredita numa melhora
substancial da qualidade
da prática no médio a longo prazo.
- Qual o interesse principal da
Academia?
Jorge Sales Marques - O interesse
2019 年 7 月 19 日 | 澳 門 平 台

da Academia tem a ver com haver
uma certa ordem a nível da medicina
em Macau. Até agora não havia uma
legislação mais completa em relação
a várias especialidades, quer ao nível
público, quer ao nível privado. Com
a criação da Academia, todas essas
especialidades, em ambos os níveis,
terão certamente mais organização,
teremos mais hipóteses de sabermos,
de facto, quais são os médicos que têm
capacidade de exercer a sua profissão
de uma forma correta, científica. Os
utentes serão beneficiados com o
aparecimento da Academia, isto porque
a qualidade de medicina certamente irá
melhorar a médio e a longo prazo.
Que necessidades prioritárias tem
Macau ao nível da formação de
médicos?
J.S.M - A necessidade de formação
dos médicos é fundamental. Como

sabemos, Macau é uma cidade
com muitos médicos de várias
nacionalidades, que vêm de Portugal,
da China, de Taiwan. Como tal a
formação é fundamental porque os
médicos têm uma formação tirada
em diversos países. No momento em
que a Academia aparece, é essencial
que consigamos fazer uma espécie
de unificação em relação a todas as
outras formas de atuação de várias
especialidades, de vários países que
têm a sua maneira de ensinar diferente,
têm o internato diferente, o internato
de especialidades diferente. Portanto,
a formação em Macau é muito
importante e, neste momento, já
estamos numa fase bastante avançada
porque nunca houve uma falta de
formação em Macau. Na verdade houve
sempre internatos médicos que neste
momento foram substituídos pela

Academia. Como se sabe, fazem parte
da Academia membros de todos os
quadrantes e de todas as especialidades
em Macau, quer a nível público, quer
a nível privado e, por isso, a partir
do momento em que conseguimos
reunir essas pessoas, é muito mais fácil
discutirmos e chegarmos a um acordo,
quer ao nível científico, quer ao nível
de ensino, ou seja, da tal formação.
- Que significado tem esta atribuição
do certificado aos membros da
Academia dos Médicos de Macau?
J.S.M - Para mim, como médico,
penso que é um momento histórico
para Macau porque ao longo destes
anos todos lutámos, nomeadamente
os membros do Serviço de Saúde, para
que de facto existisse uma Academia.
Hoje [passado sábado] é o dia mais
importante, o dia da inauguração
oficial da Academia com atribuição
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員和各專業都匯聚在澳門，無論是
公營還是私營層面，都是學院的成
員，因此，我們聚集起這些人，不
論是在科學還是教育層面都能達到
培訓的水平。
－這個證書對澳門醫學專科學院有
何意義？
J.S.M：對我來說，作為一名醫
生，我認為這對澳門來說是一個歷
史性的時刻。多年來，我們所有
人，包括衛生局都為建立這所學
院而奮鬥。今天，最重要的一天，
即學院正式就職典禮的日子，證書
是有特別意義的。比如說在澳門
加強醫學發展，因為有一個學院，
有形式的規定，所有的醫生行醫都
需要通過一定的標準，必須有一些
自己的屬性要能實踐，無論是科
學層面還是個人層面上。但醫生不
是罪犯，簡單來說，這些規定的形
式對整個學院發展至關重要。當
然，這對醫生的培訓很重要，因為
我們有很多來自其他國家的醫生。
每個人都在不同的大學有不同的學
習方式。因此，從設立一個學院的
那一刻起，我們就可以標準化各種
規矩。從兒科的角度來講，由於我
是兒科分科學院主任，現在我們就
要往同一個方向共同努力。當然，
我們之前已經在一起工作了，但是
我們將與鏡湖醫院繼續更緊密地合
作，因為我們可以有一個單向的形
式，例如行動協議、協議治療等，
都是相同的，以便醫生以後可以
在他們是專家時，以正確的方式執
業。
－學院的作用是什麼？
J.S.M：我的角色除了是學院的成
員之外，還將成為兒科分科學院主
任。我們每月召開一次會議，討論
所有問題，包括學院內外的話題。

馬菊怡

Jorge
Sales
Marques認
為，澳門醫學專科學院的成立對
於專業發展至關重要。這位負責
兒科分科學院的澳門醫生「有序
地」講述本地的醫學水平，並相
信中長期的實踐，會有實質性的
改善。
－設立學院主要目的是什麼？
Jorge Sales Marques：設立學
院的目的，是因為直接影響澳門醫
學水平。到目前為止，還沒有更全
面的立法涵蓋公營和私營方面的各
種專業。隨著學院的成立，所有這
些專業在這兩個層面上，肯定會有
更多的組織。事實上，我們將更有
可能知道哪些醫生能夠以正確、科
學的方式從事他們的職業。市民大
眾將受益於學院，這是因為醫學質
量肯定會在中長期得到改善。
－澳門對醫療培訓的優先需求是什
麼？
J.S.M：對醫療培訓的需求是至關
重要。據我們所知，澳門是一個擁
有不同國籍醫生的城市，他們來自
葡萄牙、中國和台灣，因此，培訓
相當重要，因為目前在澳門的醫
生，已在多個國家接受培訓，在學
院出現的那一刻，我們能夠就各種
專業結合在一起。這些醫生的表現
來自幾個不同教學方式的國家、有
不同的學校、不同的專業。所以
在澳門的培訓是非常重要的，在這
個時候，我們已經取得很大進展，
因為澳門從不缺乏培訓，反而一直
存在，現時醫療學校由學院代替。
眾所周知，屬於不同背景的學院成

dos certificados. É uma forma de
valorizar mais a medicina em Macau
porque existe uma Academia, existe
uma espécie de Ordem dos Médicos,
começa a existir uma forma de
um regulamento em que todas as
pessoas, para exercerem medicina,
têm de passar por alguns critérios,
têm de ter alguns atributos próprios
para poderem praticar, quer a nível
científico quer a nível pessoal. Todas
estas formas, toda esta situação é
fundamental para que a Academia
seja importante daqui para a frente.
E claro que é fundamentalmente
importante na formação de médicos,
porque temos muitos médicos de
outros países. Todos tiveram formas
diferentes de aprender ao nível do
ensino universitário. Portanto, a
partir do momento em que há uma
Academia, podemos uniformizar vários

protocolos. Falando do ponto de vista
pediátrico e na qualidade presidente
do Colégio de Pediatria, vamos
trabalhar ainda mais em conjunto. Já
o fazíamos antes disto, como é óbvio,
mas vamos trabalhar de uma forma
mais acentuada com o Hospital Kiang
Wu para podermos ter uma formação
num sentido único, em que o protocolo
de atuação, o protocolo de tratamento,
etc., seja idêntico, de maneira a que os
médicos, mais tarde, possam exercer
de forma correta a profissão quando
forem especialistas.
- Qual será o seu papel na Academia?
J.S.M - O meu papel, além de ser
membro do Colégio, passa por ser o
de presidente do Colégio de Pediatria.
Temos uma reunião mensal em que
discutimos todos os assuntos, quer
ao nível do Colégio, quer ao nível
da própria Academia em si. Existem

V

大眾將受益於學院，這是
因為中長期的醫學質量肯
定會得到改善

Os utentes serão
beneficiados com
o aparecimento
da Academia, isto
porque a qualidade
de medicina
certamente irá
melhorar a médio e a
longo prazo

12 presidentes de colégios e temos
40 presidentes de secção de colégios
também, de várias subespecialidades.
A nível pessoal, como presidente do
Colégio, o que faço fundamentalmente
é conversar com os colegas do Kiang
Wu, com quem tenho uma excelente
relação, de amizade e de trabalho,
porque já trabalhei conjuntamente
com eles em várias situações, quer ao
nível do diagnóstico, quer ao nível do
tratamento, porque colaboramos com
eles de uma forma acentuada e sempre
que é necessário conversamos. Basta
pegar no telefone e damos o nosso
contributo. Desde que seja possível
trabalhar em conjunto, é óbvio que
iremos fazer sempre isso porque
para se ser de medicina, é preciso
haver colaboração entre colegas e
instituições, entre hospitais, quer
públicos, quer privados, porque

estamos todos a trabalhar para o
mesmo objetivo que é o doente.
Como tal, esse é o meu objetivo.
Haver fundamentalmente uma boa
comunicação com todos os médicos,
quer do público, quer do privado, no
sentido de fazermos as coisas de uma
forma correta, honesta, profissional,
científica e acima de tudo humana, que
também é muito importante.
- Em certa medida, a criação da
Academia também serve para
fortalecer relações entre os médicos
e facilitar a comunicação de todos?
J.S.M - Sem dúvida alguma porque,
como disse, essas reuniões que temos
mensalmente são importantes porque
uma coisa é falar ao telefone, outra
coisa é falar pessoalmente. Como tal,
acho que muitas vezes as conversas
mantidas ao nível pessoal, as próprias
conversas ao telefone, tudo isso
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學院共有12位分科學院主席，我們
還有40位專科學院主。在個人層面
上，作為分科學院主席，我要做的
就是基本上就是與鏡湖醫院的同事
合作，無論是友誼還是工作上，因
為我要在各種情況下，包括診斷方
面與他們一起探討治療方案。並且
要以敏銳的方式與他們合作，以及
在必要時我們可以交談。只需拿起
電話，做出我們的貢獻。由於可以
一起工作，很明顯我們將繼續這樣
做，因為處在同一醫療機構中，必
須在同事和機構之間，醫院、公共
和私營部門之間合作，因為我們都
是朝著同一個目標工作—患者。因
此，這是我的目標，在根本上與所
有的醫生有良好的溝通，無論是公
共還是私人的，以正確、誠實、專
業、科學地做事，尤其是做人，這
也相當重要。
－在某種程度上，學院的創建是否
亦有助於加強醫生之間的關係，促
進所有人的溝通？
J.S.M：毫無疑問，正如我所說，這
些我們每月舉行的會議非常重要，
因為正如您所知道的，打電話交談
是一回事，面對面交談又是另一回
事。因此，我認為通常要保持面對
面對話、電話上的對話，這些都有
助溝通，並且向共同的目標努力，
那就是創造一種方式、一種思想，
醫生在這種形式中，能為患者提供
更好的服務。而另一方面，他們之
間的某種合作，以及對科學部分的
某種標準化，我認為這很重要。

－學院在澳門衛生與醫療服務發展
中的重要性是什麼？
J.S.M：醫學院扮演著非常重要的
角色，因為學院的所有主席都有點
「不同」的分工。幾乎所有醫院都
分為公立醫院和私立醫院，因此，
我們所有的會議，我們每個月和有
時在額外會議上討論各種議題，所
有這些情況，所有這些會議都很重

contribui para que a comunicação se
canalize para um objetivo comum que é
criar uma maneira, um pensamento, em
que os médicos tenham uma atuação
de uma forma mais orientada para o
doente mas, por outro lado, também
com uma certa colaboração entre eles
e uma certa uniformização à parte
científica. Considero isso muito
importante.
- Que importância tem a Academia
no desenvolvimento dos Serviços de
Saúde e Serviços Médicos de Macau?
J.S.M - A Academia Médica tem um
papel muito importante porque todos
os presidentes dos colégios trabalham
meio “à parte” dele. Praticamente todos
estão divididos entre os hospitais
público e privado. Como tal, em
todas as reuniões mensais discutimos
vários temas que temos mensalmente
(por vezes há sessões extra). Todas
essas situações, todas essas reuniões
são importantes e uma forma mais
científica para a melhoria da medicina

em Macau. Ao longo destes anos
demos passos muito importantes
na área de saúde, mas a Academia
vai ser, no fundo, um sítio em que
haverá uma certa união, não só entre
os membros, como entre os médicos,
e acima de tudo haverá um certo
contributo de toda a gente envolvida
no sentido de melhorar a qualidade da
medicina em Macau, que já é muito
boa, mas nunca estamos satisfeitos.
Penso que podemos sempre melhorar.
A Academia será um ponto de união
entre os médicos.
- Que programas de intercâmbio com
entidades do exterior têm planeado?
J.S.M - Estamos na fase embrionária
da Academia e é claro que a curto e
a médio prazos iremos fazer mais
intercâmbios - que já existem -,
especialmente com aquele que trabalha
mais diretamente connosco. Como
tal, na qualidade de presidente de
Colégio, já tive uma pré-reunião com
a presidente do Colégio de Pediatria
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要，以更科學的方式為澳門醫學的
改善作出貢獻。這些年來，我們在
衛生領域採取了非常重要的步驟，
但是學院將處於最底層，在那裡將
有一個聯盟，不僅在成員之間，而
且在醫生之間，最重要的是，所有
人都會有一定的貢獻。參與提高澳
門藥品質量的人已經很好了，但我
們永遠不會滿意，我想我們總能改

我們的目標是與所有醫生，無論
是公立醫生還是私人醫生可以保
持良好的溝通。正確、誠實、專業、
科學地做事，尤其是做人
O objetivo, é haver
fundamentalmente uma boa comunicação
com todos os médicos, quer do público, quer
do privado, no sentido de fazermos as coisas
de uma forma correta, honesta, profissional,
científica e acima de tudo humana

de Hong Kong, que conheço muito
bem e já há algum tempo e, como
tal, não tenho menor dúvida de que
iremos trabalhar em conjunto para
melhorar toda a área, neste caso, de
pediatria em Macau. A Academia de
Hong Kong já existe há muitos anos,
eles têm muita experiência, e não me
custa nada pedir opinião a Hong Kong.
Não apenas no âmbito da colaboração
do ponto de vista de protocolos, mas
também caso tenha alguma dúvida em
relação a outro problema que tem a ver
com a própria Academia ou o próprio
Colégio de Pediatria. É importante que
as pessoas conversem para chegarem
a um acordo e, nesse caso, do ponto
de vista médico, o acordo será sempre
no sentido de melhorar, tanto a
orientação, como o tratamento do
próprio doente.
- O que gostaria de desenvolver no
âmbito da sua especialidade?
J.S.M - Dentro da minha especialidade,
neste momento, vamos ter um

進。 學院將是醫生之間的聯合點。
－你和外國機構有什麼交流計劃？
J.S.M：我們正處於學院的萌芽階
段，很明顯在短期和中期內，我
們將進行更多的交流－特別是與
我們直接合作的人，以學院主席的
身份－與香港兒科醫學會主席的會
面，我個人非常了解他，並且是我
認識了一段時間的人，因此我毫
不懷疑我們將共同努力改善整個地
區－澳門兒科領域。香港兒科醫學
會已成立多年，他們有很多經驗，
我不難要求香港提供意見，不僅要
從協議的角度合作，還要詢問與學
院本身或兒科分科學院有關的問
題。重要的是，人們透過交流達成
協議，在這種情況下，從醫學的角
度來看，協議將最終能改善患者的
自身定位和治療。
－你想在你的專業領域中發展什
麼？
J.S.M：在我的兒科專業中，除了將
會有一個兒科主席，還會有兒科分
科學院主席。但在短期內，我們將
根據醫生的數量，嘗試在兒科中增
加更多亞專科。如你所知，有許多
專業，如肺病學、胃腸病學等。當
然，我們也不能只配備兩名醫生。
必須要有足夠的醫生能屬於某一個
支學科。因此，首先我們必須看看
有多少醫生，有多少兒科醫生具備
有某種專科，然後，如果他們有一
個被學院認證的課程，特別是由兒
科分科學院，我們可能會在短期內
考慮創建其他專業的新分科。

presidente de secção da pediatria, além
do presidente do colégio. Mas a médio
curto prazos vamos tentar, dependendo
do número de médicos, fazer com que
haja mais subespecialidades dentro da
própria pediatria em geral. Como sabe
existem muitas especialidades, como
a pneumologia, gastroenterologia,
por aí fora, e também não podemos
colocar uma secção só com dois
médicos, como é óbvio. Tem de haver
um número suficiente de médicos
para podermos ter uma secção de
uma subespecialidade, seja ela qual
for. Portanto, primeiro temos de
ver quantos médicos são, quantos
pediatras é que são de uma certa
subespecialidade e depois, se eles
tiverem um currículo que seja aceite
pela Academia, e em particular pelo
Colégio de Pediatria, certamente
que, se tiver um número suficiente,
poderemos a médio curto prazos,
pensar em criar novas secções de outras
subespecialidades.
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「我們致力為患者提供最好的醫療服務」

“Trabalhamos para dar ao paciente
o melhor serviço de saúde”

與大學那種學術培訓完全不同。醫
生們應該通過工作、鍛煉以及向專
業同事學習等方法來積累經驗，最
終還要以優異成績通過考試才能獲
得執業資格。未來，我們將建立專
家登記冊，無論是公共還是私人醫
療部門的專家都可加入，這是下一

步。而我們致力為患者提供最好的
醫療服務。
－您想看到什麼改進，特別是在您
的專業領域？
李偉成：在學院裡，我認為最關鍵
的是需要新的專家醫生，特別是已
經準備好應對真正緊急情況的醫

生。肺病學是一門非常重要的專
業。例如災難、傳染病爆發以及其
他緊急情況下，我們應該有能力為
患者和整個社區提供更好的醫療支
援。重症監護室也應該及時準備待
命，以便為患者提供他們所需要的
一切。我們需要招募更多在職業生
涯初期的醫生，以便他們能加入我
們的專業培訓和學習計劃。
－這個新學院對於澳門醫療服務發展
而言有何重要性？
李偉成：針對澳門醫療服務，我們已
經為專業醫生制訂了一個非常具體的
培訓計劃。我們非常希望把所有醫生
都囊括在內，從公營到私營，無一例
外。這對於團結醫生群體和創造更高
質的醫生專業化而言非常重要。這是
我們的道路。與此同時，我們還設立
了一個有助於促進剛畢業的醫生專業
化的標準。我們不能忘記，從中長期
來看，一間新醫院需要很多醫生，特
別是很多專家。如果我們有一個良好
的專業醫療培訓程序，未來我們一定
會擁有更多經驗豐富和合格的醫生為
澳門服務。

especialidades diz respeito.
- Qual o papel concreto da Academia?
L.W.S. - Temos, acima de tudo, de criar
os nossos próprios padrões. Depois disso
estamos mais à vontade para preparar e
promover o treino dos profissionais de
saúde. Com isso, torna-se mais fácil
recrutar novos médicos para começarem
a trabalhar mediante os padrões criados.
Não nos podemos esquecer que, em
particular, as especialidades terão de
fazer o seu trabalho in site. Não é um
treino académico como na universidade.
Os médicos deverão ganhar experiência
trabalhando, exercendo, aprendendo
com os colegas de profissão, e no fim
passarão por uma prova onde, se se
saírem bem, terão a sua qualificação.
No futuro, vamos ter um registo de
especialistas, tanto no privado como
no público. Esse é o próximo passo.
Trabalhamos para dar ao paciente o
melhor serviço de saúde possível.

- Em particular na sua especialidade, o
que pretende ver melhorado?
L.W.S. - No meu Colégio, o que
considero mais crítico é a necessidade
de novos médicos especialistas,
especialmente
preparados
para
situações de verdadeira emergência.
A pneumologia é uma especialidade
muito importante. Em situações de
emergência, deveremos ser capazes
de proporcionar melhor apoio aos
pacientes e à comunidade, em geral,
como em situações de desastres, focos
de doenças infecciosas, entre outras
situações consideradas preocupantes.
Os cuidados intensivos deverão estar
devidamente preparados e equipados
para dar aos doentes tudo o que eles
necessitam. Precisamos de captar mais
médicos em começo de carreira para
que possam entrar no nosso programa
de especialização e aprendizagem.
- Qual a importância desta nova

Academia no desenvolvimento dos
Serviços de Saúde de Macau?
L.W.S. - Em particular para os Serviços
de Saúde Macau já criámos um programa
de treino para médicos especialistas
muito específico. Queremos muito
englobar todos os médicos, sem exceção,
desde o público ao privado. Isso é muito
importante para unir os médicos e
para criar uma boa especialização dos
médicos. Esse é o nosso caminho. Ao
mesmo tempo, temos um padrão que
facilita a promoção à especialização de
médicos recentemente licenciados. Não
nos podemos esquecer que no médio a
longo prazos, o novo hospital de Macau
vai precisar de muitos médicos e, em
particular, de muitos especialistas. Se
tivermos um bom processo de treino
para médicos especialistas, teremos,
com certeza, médicos mais experientes
e mais qualificados no futuro para servir
Macau.

馬菊怡

－建立澳門醫學專科學院最重要的
價值是什麼？
李偉成：學院最大的優點是匯集所
有專業的醫生，事實上這也是主要
目標。要知道醫生是來自不同的學
校，接受不同的教育。有些是在內
地接受的相關教育，有些人是在葡
萄牙，還有人是在其他國家。每個
人都吸收了不同醫學執業標準。有
了這個學院，我們可以博採眾長、
分享經驗，為澳門創造獨特的標
準。從現在開始，我們將在公共和
私營部門都實施單一程序，特別是
在專業領域方面。
－學院具體的作用是什麼？
李偉成：首先，我們要制定自己的
標準。之後我們較傾向於推動和發
展醫療衛生專業人員的培訓。因此
招募新醫生讓他們按照新標準來開
展工作會比較容易。我們尤其不能
忽略專業人員必須在現場工作，這

Margarida Sajara Vidinha

- Qual é a maior valia da criação desta
Academia certificada?
Lei Wa Seng - O grande trunfo da
Academia é juntar todos os médicos
de todas as especialidades. Este é, de
facto, o principal objetivo. Repare que
os médicos têm diferentes escolas,
diferentes preparações. Uns estudaram
na China, outros em Portugal, outros
ainda em diferentes países. Cada um
absorveu padrões diferentes de exercer a
prática da medicina. Com esta Academia
vamos unir todos os procedimentos num
só, partilhar experiências e criar um
padrão único para Macau. Daqui para a
frente vamos realizar, tanto no público
como no privado, um procedimento
único, e em particular no que às
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