設 立 綜 合 診 療 所 及 醫 務 所 之 規 則
As Regras de Estabelecimento de Policlínicas e Consultórios
1. 人員
Pessoal :
1.1 綜合診療所可以有兩名或以上衛生局註冊醫生
A policlínica pode ser utilizada por mais de dois médicos que se
encontram registados nos Serviços de Saúde.
1.2 醫務所不應超過兩名衛生局註冊醫生
O consultório só pode ser utilizado no máximo por dois médicos que se
encontram registados nos Serviços de Saúde.
2. 綜合診療所/醫務所的一般條件
Condições gerais da Policlínica / Consultório :
2.1 綜合診療所/醫務所必需與圖則相符
Policlínica / Consultório devem estar de acordo com a planta
2.2 設備必需與申請報告中列出的相符
Os equipamentos devem estar de acordo com a lista anexo ao processo
2.3 綜合診療所/醫務所供求診者使用的地方，樓底高度不低於 2.6 米
O pé direito de Consultório / Policlínica deve ser regulamentar, nas áreas
destinadas aos utentes, não podendo ser inferior a 2.60 metros
2.4 綜合診療所/醫務所不可以用作住宅用途，亦不可以直接與住宅相通
O Consultório / Policlínica não pode ser utilizado como habitação nem pode
comunicar directamente com habitação
2.5 場所內不可有任何寵物
Não podem existir qualquer animais domésticos no estabelecimento.
2.6 供求診者使用的地方或診療活動區不可用以存放或處理食物
As áreas destinadas aos utentes ou às actividades clínicas não podem ser
utilizadas para armazém ou manipulação de qualquer alimentos
3. 綜合診療所/醫務所的一般衛生條件及設備 :
Condições gerais de higiene e salubridade da Policlínica / Consultório e o
respectivo equipamento :
3.1 綜合診療所/醫務所之總體清潔、整齊及保養情況必需良好
Bom estado de higiene, arrumação, conservação geral da Policlínica /
Consultório
3.2 天花、牆及地板必需使用平滑、耐用、防水及易於清潔之物料
O tecto, parede e chão devem utilizar material liso resistente impermeável e
fácilmente lavável
3.3. 必須有足夠數量的有蓋並內鋪膠袋的垃圾桶
Devem existir recipientes de lixo munidos de tampa e de saco plástico, em
número suficiente
3.4 必須設置蒸餾水機及即棄紙杯以供求診者使用
Devem existir aparelho de abastecimento de água destilada e copos
descartáveis para o consumo dos utentes

4. 光線與通風 :
Iluminação e Ventilação :
4.1 自然光或非自然光必需良好
A iluminação natural ou artificial deve ser boa
4.2 通風必需良好
A ventilação deve ser boa
5. 診症室的衛生條件 :
As condições de higiene da sala de consulta :
5.1 每個診症室內必需設有一個洗手盤
Deve ter um lavatório em cada sala de consulta
5.2 洗手盤與總污水渠之間必需以曲管連接
Lavatório deve estar ligado ao esgoto através de sifão
5.3 洗手盤後面必需連接便於清潔及防水之物料(如:膠板或磁磚)
Parede de suporte do lavatório deve ter material impermiavel e fácilmente
lavável
5.4 洗手盤之水源必需源自公共自來水，並應附設鹼液、抹手紙巾或乾手機
O lavatório deve estar datado de água corrente da rede pública, sabão
liquido e toalhetes descartáveis ou secador de mãos
5.5 藥物櫃必需有鎖，並能防止藥物受不利的環境條件(例如:光線、熱、潮
濕或其他化學物質、昆蟲及鼠類的影嚮
Armário de medicamentos deve ter fechadura e ser instalado de modo a
evitar a exposição dos medicamentos aos factores ambientais
desfavoráveis (p.e., luz, calor, humidade), outros produtos químicos,
insectos e roedores
5.6 放置病歷的櫃必需有鎖
Ficheiro para os processos clínicos deve ter fechadura
6. 洗手間 :
Casa de banho :
6.1 洗手間之衛生及通風條件必需良好
As condições de higiene e ventilação da casa de banho devem ser boas
6.2 洗手間之水源必需源自公共自來水，備有自動沖水裝置，並應設置衛生
紙、鹼液、抹手紙巾或乾手機，廁所門應裝置彈簧使能自動關閉
A casa de banho deve estar dotada de água corrente da rede pública,
autoclismo funcionante, papel higiénico, sabão líquido, toalhetes
descartáveis ou secador de mãos, e porta com sistema de mola para
encerramento automático

7. 防火系統 :
Sistema da prevenção de fogo :
7.1 綜合診療所/醫務所嚴禁以易燃物料作間隔或襯飾之用途，並禁止積存
爆炸、易燃或有毒物品
É proibida a utilização de materiais combustíveis para a compartimentação
ou revestimento, assim como a acumulação de produtos explosivos,
inflamáveis ou tóxicos no Consultório / Policlínica
7.2 綜合診療所必需設有明確指示的走火通道及至少有一個保養良好並設
於適當位置的滅火筒
Policlínica deve ter saída de emergência devidamente sinalizada e pelo
menos um extintor de fogo bem conservado e colocado
8. 廢物處理
Tratamento de Resíduos :
8.1 是否設有獨立且隔離處理的容器用作盛載污染物(eg. 染有血液、痰
液、分泌物)或棄置的針咀、鋒利物品
A presença de contentores individualizados e devidamente isolados para
materiais contendo resíduos biológicos ou resíduos cortantes e
perfurantes.

• 注 : 牙科醫務所內必需設有消毒爐一個
Nota : No consultório de médico dentista / odontologista, deve ter um aparelho de
esterelização .

