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L©i ngÕ

HiŒn nay có khoäng 130,000 ngoåi kiŠu tØ 154 nÜ§c hiŒn Çang sinh sÓng trong tÌnh Kanagawa. ViŒc sÜu tra vŠ tình
trång Ç©i sÓng th¿c t‰ cûa ngÜ©i ngoåi quÓc Çang sinh sÓng trong tÌnh Kanagawa cho thÃy r¢ng: phÀn l§n vì không
thông hi‹u ngôn ng», nên khi m¡c bŒnh ho¥c bÎ thÜÖng Çã rÃt ngåi Ç‰n bŒnh viŒn Ç‹ ch»a trÎ.

TØ Çi‹m này, ÇÜ®c s¿ ûy nhiŒm cûa chính quyŠn ÇÎa phÜÖng tÌnh Kanawaga, H¶i ñÒng Phúc L®i Xã H¶i cûa TÌnh
Kanagawa (cÖ sª pháp nhân vŠ Phúc L®i Xã H¶i) Çã thành lÆp m¶t Ban K‰ Hoåch chû y‰u gÒm m¶t sÓ ûy viên
trong H¶i ñÒng Ngoåi KiŠu tÌnh Kanagawa và nh»ng nhóm thiŒn nguyŒn Çang hoåt Ç¶ng trong tÌnh. Ban này ti‰n
hành viŒc sÜu tra Ç‹ n¡m v»ng các cÖ sª y-t‰ có khä næng Çáp Ùng b¢ng ti‰ng ngoåi quÓc, lÆp k‰ hoåch phát
hành danh sách. Sau Çó, vào tháng 11 næm 2001, ÇÜ®c s¿ hiŒp l¿c cûa H¶i Y-Sï tÌnh Kanagawa, HiŒp H¶i BŒnh
ViŒn tÌnh Kanawaga, Ban này Çã th¿c hiŒn viŒc sÜu tra ÇÓi v§i khoäng 5000 cÖ sª y-t‰ trong tÌnh, nh»ng thông tin
có ÇÜ®c qua cu¶c sÜu tra ÇÜ®c th‹ hiŒn thành Danh Sách CÖ Quan Y-T‰ Dành Cho NgÜ©i Ngoåi QuÓc - TÌnh

Kanagawa (Gaikokujin no tame no Iryo-kikan risuto - Kanagawa-ken 外国人のための医療機関リスト‐神奈川県),

ÇÜ®c dÎch ra 10 ngôn ng», nhÜ quš vÎ hiŒn có trong tay. Mong r¢ng, các vÎ ngoåi kiŠu Ç‰n Çây Ç‹ du lÎch ho¥c Çang
sinh sÓng tåi Çây , nh© quy‹n s° nhÕ này, mà quš vÎ có th‹ dÍ dàng và an tâm hÖn khi phäi Çi bŒnh vìŒn.

Trong viŒc lÆp thành bän danh sách này, chúng tôi xin chân thành cäm tå s¿ hiŒp l¿c cûa H¶i Y-Sï tÌnh Kanagawa,
HiŒp H¶i BŒnh ViŒn tÌnh Kanawaga, và tÃt cä các vÎ tham gia trong chÜÖng trình này. Chúng tôi cÛng xin chân thành cäm
tå tÃt cä các cÖ quan y-t‰ Çã Çã bÕ nhiŠu thì gi© quš báu hiŒp l¿c v§i chúng tôi trong viŒc sÜu tra.

Tháng 3 næm 2002
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Cách sº døng quy‹n s° nhÕ này

1. TrÜ§c h‰t mong quš vÎ thông cäm
1) N¶i dung danh sách này ÇÜ®c ÇÜa lên d¿a theo s¿ sÜu tra vào tháng 11 næm 2001, do Çó có th‹ có nh»ng

khác biŒt ngoài š muÓn trong m¶t vài n¶i dung ÇÜ®c in ra Çây. Vì vÆy, quš vÎ nên xác nhÆn trÜ§c v§i cÖ quan y-t‰
mà quš vÎ së Ç‰n.

2) ñ‹ có th‹ ÇÜ®c thæm khám m¶t cách xuông sÈ và chính xác, phäi cÀn có s¿ tin cÄn lÅn nhau gi»a bác sï, ngÜ©i
bŒnh và ngÜ©i trung gian (thông dÎch viên ho¥c ngÜ©i Çi chung). Mong quš vÎ hãy lÜu tâm Ç‹ có th‹ tåo s¿ tin
cÄn và tôn kính lÅn nhau.

2. Cách sº døng danh sách này
Các phÀn møc trong danh sách së ÇÜ®c in ra v§i n¶i dung dÜ§i Çây:

NÖi liên låc       ñÎa chÌ, ÇiŒn thoåi, Fax, Email, trang internet
PhÜÖng tiŒn giao thông Cách Çi Ç‰n (ga xe ÇiŒn ho¥c b‰n xe bušt gÀn nhÃt)
Ti‰p nhÆn khám    Ngày và gi© ti‰p nhÆn khám cûa các bŒnh viŒn ho¥c toàn th‹ các cÖ quan y-t‰
Ngày nghÌ          Ngày không nhÆn khám cûa các bŒnh viŒn ho¥c toàn th‹ các cÖ quan y-t‰
Khoa         Chuyên khoa nhÆn khám cûa các bŒnh viŒn ho¥c toàn th‹ các cÖ quan y-t‰
Bác sï (ÇÓi Çáp)       Các chuyên khoa mà vÎ bác sï có th‹ ÇÓi Ùng v§i ngôn ng» cÀn thi‰t, gÒm: Tên bác sï

(phái), trình Ç¶ ngôn ng», (gi© bác sï Çó có th‹ Çáp Ùng)
※ Nh»ng vÎ không th‹ công khai tên thì ghi là [Dr.]
※ Trình Ç¶ ngôn ng» cÃp 1 = có th‹ thæm khám bŒnh
  Trình Ç¶ ngôn ng» cÃp 2 = Çàm thoåi h¢ng ngày
  Trình Ç¶ ngôn ng» cÃp 3 = bi‰t nh»ng câu ÇÖn giän ho¥c có th‹ giäi

  thích b¢ng hình vë v..v... (k‹ cä bút Çàm)
Nhân viên (ÇÓi Çáp)     Nhân viên có th‹ ÇÓi Ùng b¢ng nhiŠu ngôn ng», nhÜng không phäi là bác sï.
ñiŠu kiŒn khám bŒnh  ñiŠu kiŒn ÇÓi v§i viŒc Çáp Ùng ti‰ng ngoåi quÓc
Ngoài ra       Ghi nh»ng chi ti‰t khác nhÜ viŒc trÎ liŒu b¢ng thuÓc b¡c, châm cÙu có sº døng bäo hi‹m

y-t‰, có hay không nhân viên phøng s¿ xã h¶i (sosharu waka), có hay không b¶ môn
góp š hÜ§ng dÅn (kaunseringu), có hay không ngÜ©i thiŒn nguyŒn trong bŒnh viŒn.
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【Yamato-shi】　Clinic

―
べ と な む ご

ベトナム語― 1 　Kobayashi Kokusai Clinic
い り ょ う

医療
ほうじん

法人
しゃだん

社団　
こばやし

小林
こ く さ い

国際
く り に っ く

クリニック

ñÎa chÌ / ñiŒn thoåi: ◇ Yamato-shi, Nishitsuruma 3-5-6-110
    TEL 046-263-1380  FAX 046-263-0919
Cách Çi Ç‰n: ◇ 4 phút Çi b¶ tØ ga Tsuruma, ÇÜ©ng tàu Odakyu

Gi© khám bŒnh: ◇ 9:15～12:00,14:00～17:00, thÙ Bäy 9:15～13:00

Ngày nghÌ:     ◇ ThÙ TÜ, Chû nhÆt và các ngày lÍ
Chuyên khoa: ◇ N¶i khoa (cÖ quan tiêu hóa), khoa nhi, ngoåi khoa
Nhân viên Çáp Ùng ◇ 　Thông dÎch ti‰ng ViŒt chuyên vŠ y liŒu

 Ngày thÜ©ng 9:00～12:00, thØ Bäy 9:15～13:00

ñiŠn kiŒn ◇ Không có
Ghi chú: ◇ NhÆn trÎ liŒu b¢ng thuÓc b¡c trong phåm vi bäo hi‹m y t‰ chÃp thuÆn.
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Khi bÎ bŒnh thì phäi làm sao? Khi muÓn Çi khám bŒnh thì phäi làm
th‰ nào? Có nh»ng quy ch‰ y-t‰ nào?

1. Khi bÎ bŒnh thì phäi làm sao? Khi muÓn Çi khám bŒnh thì phäi làm th‰ nào?

Khi bÎ bŒnh khÄn cÃp
Nh»ng ki‰n thÙc cæn bän vŠ cÖ quan y-t‰ tåi NhÆt
Khi Çi khám bŒnh / Khi phäi nhÆp viŒn
Ÿ bŒnh viŒn ho¥c y viŒn, xin lÜu š nh»ng ÇiŠu sau Çây

2. Có nh»ng quy ch‰ y-t‰ nào?

Bäo Hi‹m SÙc KhÕe QuÓc Dân (Kokumin Kenko Hoken国民健康保険)

Bäo Hi‹m Xã H¶i (Shakai Hoken社会保険)

Phåm vi không sº døng ÇÜ®c Bäo Hi‹m SÙc KhÕe

Bäo Hi‹m Chæm Sóc (dành cho ngÜ©i l§n tu°i cÀn ÇÜ®c chæm sóc - Kaigo Hoken介護保険)

Nh»ng loåi Bäo Hi‹m khác liên hŒ Ç‰n Y-T‰
HŒ ThÓng TÜÖng Tr® Y-T‰ do các T° ChÙc Dân LÆp
VŠ viŒc tr® cÃp Y-T‰

3. SÙc khÕe cûa Em bé và ngÜ©i MË

Khi mang thai
Sau khi sanh em bé
ñ‹ cÖ th‹ và tinh thÀn ÇÜ®c khÕe månh
VŠ các bŒnh tÆt truyŠn nhiÍm

4. Có th‹ hÕi thæm ª Çâu ? (vŠ sÙc khÕe và bŒnh tÆt)

Khi cÀn bàn thäo ho¥c thông dÎch b¢ng các ngoåi ng» (Phòng Giäi ñáp Th¡c M¡c dành cho Ngoåi KiŠu)
HÕi thæm vŠ các quy ch‰ xã h¶i (Toà hành chánh, Væn phòng bäo hi‹m xã h¶i, Væn phòng giám sát ÇiŠu kiŒn
lao Ç¶ng, các Phòng Y-t‰ ÇÎa phÜÖng v..v... )
Các cÖ quan Y-t‰ khám bŒnh khÄn vào ngày nghÌ (ho¥c ban Çêm)

5. Nh»ng tài liŒu giÃy t© tiŒn døng nào cÀn phäi gi» trong nhà ?
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1. Khi bÎ bŒnh thì phäi làm sao? Khi muÓn Çi khám bŒnh thì phäi làm th‰ nào?

1) Khi bÎ bŒnh khÄn cÃp
● Khi cÃp kÿ bÎ bŒnh ho¥c bÎ thÜÖng

Có th‹ dùng ÇiŒn thoåi g†i xe cÙu thÜÖng (SÓ ÇiŒn thoåi 119)※ViŒc sº døng xe cÙu thÜÖng së không mÃt tiŠn (miÍn phí)
Khi g†i, hãy nói rõ b¢ng ti‰ng NhÆt: tên h†, Çiå chÌ, nh»ng Çi‹m dÍ nhÆn ra ª gÀn nhà, sÓ ÇiŒn thoåi v..v...

● Khi cÃp kÿ bÎ bŒnh vào ngày nghÌ ho¥c ban Çêm
Chúng ta có th‹ tìm Ç‰n các nÖi nhÆn khám và trÎ bŒnh vào ngày nghÌ (ho¥c ban Çêm)( Kyujitsu Yakan Kyukan shinryo-sho).

Gi© nhÆn khám bŒnh së ÇÜ®c quy ÇÎnh theo tØng cÖ sª, cÀn phäi bi‰t s¤n. Nh»ng vÎ hiŒn Çang sinh sÓng tåi thÎ-xã Yokohama,
Kawasaki, Kamakura ho¥c Sagamihara, có th‹ g†i ÇiŒn thoåi (b¢ng ti‰ng NhÆt) Ç‰n các Trung tâm Thông tin Y-t‰ KhÄn cÃp tåi
Çiå phÜÖng (Kyukyu Iryo Joho Senta). Vào bÃt cÙ gi© nào (làm viŒc 24/24), các nÖi này së gi§i thiŒu bŒnh viŒn cÀn thi‰t cho
quš vÎ (b¢ng ti‰ng NhÆt).

T/t Thông tin Y-t‰ KhÄn Yokohama-shi ñt: 045-201-1199    /   T/t Thông tin Y-t‰ KhÄn Kawasaki-shi  ñt: 044-222-1919
T/t Thông tin Y-t‰ KhÄn Kamakura-shi ñt: 0467-24-0099    /   T/t Thông tin Y-t‰ KhÄn Sagamihara-shi ñt: 0427-56-9000

2) Nh»ng ki‰n thÙc cæn bän vŠ cÖ quan y-t‰ tåi NhÆt
HiŒn nay, bŒnh nhân thÜ©ng có khuynh hÜ§ng tÆp trung vào các bŒnh viŒn l§n. Do Çó Ç‹ tránh tình trång này, ÇŠ nghÎ nên

Ç‰n khám tåi các y-viŒn (I-in /phòng måch, phòng khám bŒnh), và khi nào cÀn phäi ch»a trÎ m¶t cách chuyên môn hÖn thì m§i
Ç‰n các bŒnh viŒn l§n. Thông thÜ©ng, quš vÎ có th‹ hÕi bÃt cÙ gì vŠ bŒnh tÆt tåi các bŒnh viŒn gÀn nhà (phòng måch, phòng
khám bŒnh), vä låi viŒc có ÇÜ®c m¶t bác sï thÜ©ng Çi khám cho mình cÛng là viŒc rÃt quan tr†ng.

● Y-viŒn (phòng måch, phòng khám bŒnh): Là bŒnh viŒn nhÕ có khoäng 20 giÜ©ng bŒnh ho¥c ít hÖn dành cho bŒnh nhân cÀn
nhÆp viŒn (có nÖi cÛng không có). NhÆn khám các bŒnh có bŒnh trång nhË.

● BŒnh viŒn: Là nh»ng bŒnh viŒn có ÇÀy Çû các thi‰t bÎ khám bŒnh, ho¥c nhÆn bŒnh nhân nhÆp viŒn, có nÖi có tình trång là
n‰u không có giÃy gi§i thiŒu tØ các y-viŒn có th‹ bŒnh nhân phäi trä thêm tiŠn.

BŒnh trång nhË nhÜ bÎ cäm BŒnh trång ho¥c bŒnh n¥ng
  ho¥c Çau bøng   nhÜ bÎ thÜÖng n¥ng

Không cÀn lÃy hËn trÜ§c   ThÜ©ng phäi làm thû tøc
    lÃy hËn trÜ§c

 Y-viŒn / Phòng måch GiÃy gi§i thiŒu             BŒnh viŒn Ça khoa

3) Khi Çi khám bŒnh

Ti‰n trình thông thÜ©ng tØ lúc lÀn ÇÀu Çi khám bŒnh (có th‹ hÖi khác nhau tùy bŒnh viŒn, y-viŒn)

【BÎ bŒnh】

【NhÆn ÇÖn】

【Khám bŒnh】

【Trä tiŠn】

● Tìm bŒnh viŒn, y-viŒn. N‰u cÀn thông dÎch, hãy nh© m¶t ngÜ©i thông dÎch.

● Trao các giÃy t© cÀn thi‰t tåi phòng nhÆn (uketsuke) nhÜ: ñÖn xin khám (Jushin Moshikomi-sho),
ThÈ Bäo Hi‹m SÙc KhÕe (Hoken-sho), giÃy gi§i thiŒu (Shokai-jo) n‰u có (ª bŒnh viŒn l§n, n‰u
không có giÃy gi§i thiŒu có th‹ tÓn thêm tiŠn).

● ñiŠn vào phi‰u các câu hÕi vŠ bŒnh sº (monshin-hyo)(ghi các chi ti‰t nhÜ: bŒnh sº, bŒnh trång hiŒn
Çang có, các loåi dÎ Ùng v..v... ).

● Khám bŒnh (n‰u cÀn thi‰t së ÇÜ®c xét nghiŒm, xº trí y-khoa)
● HËn khám kÿ t§i (Khi cÀn phäi khám, xét nghiŒm ho¥c cho thuÓc v..v... )

 Khi y phí trä trong 1 tháng trª thành sÓ tiŠn l§n (thông thÜ©ng là vÜ®t quá 63.600 yen), thì së ÇÜ®c
tr® cÃp m¶t phÀn y-phí. Låi n»a, n‰u trong 1 næm t°ng sÓ y-phí Çã trä vÜ®t quá 100.000 yen, có th‹
tiŠn thu‰ thu nhÆp së ÇÜ®c giäm. Trong cä hai trÜ©ng h®p nói trên cÀn phäi có biên lai chÙng minh
(nên gi» låi tÃt cä các biên lai Çã chi trä). MuÓn bi‰t thêm chi ti‰t xin hÕi tåi các cÖ quan hành chánh
(shi/ku-yakusho).

● TrÜ©ng h®p không có thÈ Bäo Hi‹m SÙc KhÕe, sÓ tiŠn trä bŒnh viŒn së cao.
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【Phòng thuÓc】

 Ví dø: Khi t°ng chi phí phäi trä là 3.000 yen (Xin lÜu š là sÓ % có th‹ thay Ç°i sau này)
Khi không có thÈ bäo hi‹m: 3.000～6.000 yen  (bŒnh viŒn së t¿ tính)
V§i Bäo Hi‹m SÙc KhÕe QuÓc Dân : 900 yen  (ngÜ©i ÇÙng tên bäo hi‹m 30%)
V§i Bäo Hi‹m Xã H¶i : 600 yen  (ngÜ©i ÇÙng tên bäo hi‹m 20%)
V§i thÈ Bäo Hi‹m SÙc KhÕe MF-MASH : 900 yen  (ngÜ©i ÇÙng tên bäo hi‹m 30%)

(※ Xin xem trang sÓ 24  )

● Phòng ThuÓc (Yakkyoku) cûa bŒnh viŒn (Phòng ThuÓc ª trong bŒnh viŒn)
Trä chi phí khám bŒnh chung v§i tiŠn thuÓc ª quÀy tính tiŠn (Kaikei)

● Phòng ThuÓc ngoài bŒnh viŒn (Phòng Bào Ch‰ ThuÓc / Shohosen Yakkyoku: Phòng ThuÓc ª ngoài
bŒnh viŒn)
ñem toa thuÓc (shohosen) mà bŒnh viŒn phát, Ç‰n Phòng ThuÓc. Trình toa thuÓc và thÈ Bäo Hi‹m
(n‰u là lÀn ÇÀu, së cÀn phäi ghi tên h†, có bÎ dÎ Ùng hay Çang có thai hay không). NhÆn thuÓc và trä
tiŠn thuÓc (tiŠn m¥t)

※ Khi Ç‰n tái khám, hãy Ç‰n máy ghi danh tái khám (saishinki: là máy ghi và phát thÈ khám bŒnh cho bŒnh nhân Ç‰n tái
khám), ho¥c Ç‰n ghi danh tåi phòng nhÆn (uketsuke) cûa chuyên khoa muÓn khám. Sau Çó tuÀn t¿ së giÓng nhÜ trên.

4) Khi phäi nhÆp viŒn
Thông thÜ©ng các chi ti‰t nhÜ: ngày gi© nhÆp viŒn, nh»ng vÆt døng cÀn thi‰t, giÃy bäo Çäm (hosho-sho) ho¥c nh»ng ÇiŠu lÜu

š v..v... së ÇÜ®c cho bi‰t trÜ§c.

 【LÆp Thû tøc】

 【Trong bŒnh viŒn】

 

【Thoái viŒn】

● ñiŠn vào mÅu ÇÖn xin nhÆp viŒn, và trao nh»ng giÃy t© cÀn thi‰t (thÈ Bäo Hi‹m SÙc KhÕe,
thÈ khám bŒnh, giÃy bäo Çäm).

● N‰u thÃy cÀn thi‰t, xin báo cho chuyên viên dinh dÜ«ng vŠ tÆp quán æn uÓng, ho¥c vÃn ÇŠ
tôn giáo v..v...

● N‰u có ÇiŠu gì cÀn phäi cho ngÜ©i cùng phòng bi‰t, hãy nh© qua y tá.
● Hãy gi» Çúng gi© giÃc thæm vi‰ng, tránh viŒc làm phiŠn ngÜ©i khác.
● Có th‹ có viŒc hån ch‰ thæm vi‰ng tåi các khu n¶i trú dành cho trÈ em.
● Khi phäi giäi phÅu, bác sï së giäi thích trÜ§c, sau Çó së phäi kš (Çóng dÃu) vào GiÃy ñÒng Ý

Giäi PhÅu (Shujutsu Shodaku-sho).
● TrÜ©ng h®p có nh»ng ÇiŠu không rõ, nên hÕi cho Ç‰n khi hi‹u rõ, không nên ngåi.
● Ÿ nÖi có nhân viên phøc vø xã h¶i (Sosharu Wakaソーシャルワーカー), có th‹ bàn thäo v§i

ngÜ©i này

● Trä tÃt cä chi phí khi nhÆp viŒn, rÒi r©i bŒnh viŒn

5) Ÿ bŒnh viŒn ho¥c y viŒn, xin lÜu š nh»ng ÇiŠu sau Çây
① Khi thÃy lo l¡ng bÃt an vŠ ngôn ng», xin hãy sº døng quy ch‰ vŠ thông dÎch (ª nh»ng nÖi có quy ch‹ này) ho¥c dÅn theo

ngÜ©i thông dÎch.
② Có ÇiŠu gì không rõ, nên hÕi ngay.
③ Hãy nh© bác sï giäi thích m¶t cách dÍ hi‹u vŠ k‰t quä khám bŒnh, thuÓc men v..v... cho Ç‰n khi hi‹u rõ.
④ Gi» Çúng gi© hËn và gi© thæm hÕi thân nhân.
⑤ Không sº døng máy ÇiŒn thoåi cÀm tay (keitai denwa 携帯電話/ PHS)
⑥ VŠ viŒn phí, ho¥c có ÇiŠu khó khæn ho¥c khi không hi‹u rõ vŠ các quy ch‰ mình có th‹ l®i døng ÇÜ®c, hãy hÕi nhân viên

phøc vø xã h¶i (Sosharu Wakaソーシャルワーカー).
⑦ VŠ các quy ch‰ có tåi NhÆt Bän, thông thÜ©ng n‰u t¿ mình không Çòi hÕi thì không nhÆn ÇÜ®c; do Çó, viŒc hi‹u bi‰t vŠ hŒ

thÓng quy ch‰ rÃt cÀn thi‰t. Khi không hi‹u, hãy hÕi nhân viên phøc vø xã h¶i (Sosharu Wakaソーシャルワーカー).

※ ViŒc bàn thäo, giäi Çáp th¡c m¡c së miÍn phí. N¶i dung bàn thäo së ÇÜ®c gi» kín. Vì th‰, Ç‹ có th‹ an tâm trong viŒc ch»a trÎ
bŒnh, viŒc sº døng m¶t cách t¿ nhiên ÇÓi v§i các cÖ quan giäi Çáp th¡c m¡c, ho¥c các nhân viên phøc vø xã h¶i (Sosharu
Wakaソーシャルワーカー) là ÇiŠu rÃt quan tr†ng.
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2. Có nh»ng quy ch‰ y-t‰ nào?
ñ‹ phòng cho nh»ng lúc bÎ bŒnh ho¥c bÎ thÜÖng, tÃt cä m†i ngÜ©i cùng nhau Çóng góp tiŠn båc, lÆp thành m¶t quy

ch‰ tÜÖng tr®, Çó là Bäo Hi‹m Xã H¶i (Shakai Hoken社会保険) và Bäo Hi‹m SÙc KhÕe QuÓc Dân (Kokumin Kenko
Hoken国民健康保険). Vì vÆy, cÀn phäi gia nhÆp vào m¶t trong các loåi Bäo Hi‹m SÙc KhÕe nói trên.

1) Bäo Hi‹m SÙc KhÕe QuÓc Dân (国民健康保険 Kokumin Kenko Hoken) (g†i t¡t là kokuho)
● N‰u gia nhÆp Bäo Hi‹m SÙc KhÕe QuÓc Dân (Kokumin Kenko Hoken国民健康保険国民健康保険)
① Khi Çi khám và ch»a bŒnh, chÌ phäi trä có 30% tiŠn y-phí. (N‰u không có bäo hi‹m së phäi t¿ trä hoàn toàn)
② NgÜ©i gia nhÆp Bäo Hi‹m SÙc KhÕe, khi sanh con së ÇÜ®c tr® cÃp m¶t khoän tiŠn 300.000 yen là tiŠn phø cÃp trà m¶t lÀn

cho viŒc sinh con và nuôi con (shussan ikuji ichiji-kin).
③ NgÜ©i gia nhÆp Bäo Hi‹m SÙc KhÕe, khi qua Ç©i së ÇÜ®c tr® cÃp m¶t khoän tiŠn 70.000 yen là tiŠn phø cÃp dành cho viŒc

tÓng táng.
※ Ngoài ra, còn nh»ng phø cÃp khác. MuÓn bi‰t chi ti‰t, xin liên låc vŠ Ban Bäo Hi‹m SÙc KhÕe QuÓc Dân (Kokumin Kenko

Hoken国民健康保険-kakari国民健康保険係) tåi các ty hành chánh ÇÎa phÜÖng.
● ñ‹ gia nhÆp Bäo Hi‹m SÙc KhÕe QuÓc Dân

 Xin Ç‰n làm thû tøc tåi væn phòng Ban Bäo Hi‹m SÙc KhÕe QuÓc Dân (Kokumin Kenko Hoken国民健康保険-kakari国民

健康保険係) ª các ty hành chánh ÇÎa phÜÖng. Sau khi Çã Çæng kš ngoåi kiŠu (gaikokujin toroku外国人登録), ngÜ©i nào cÀn,
nên nhanh chóng làm thû tøc. Ngoài ra, khi không còn ÇÜ®c vào Bäo Hi‹m Xã H¶i (Shakai Hoken社会保険社会保険),
cÛng cÀn làm thû tøc gia nhÆp Bäo Hi‹m SÙc KhÕe QuÓc Dân.

Nh»ng giÃy t© cÀn thi‰t:
・ThÈ Çæng kš ngoåi kiŠu (gaikokujin torokusho 外国人登録書) ho¥c giÃy chÙng nhÆn Çã Çæng kš (toroku sumi

shomei-sho登録すみ証明書)
・Con dÃu (inkan印鑑)(n‰u không có con dÃu, có th‹ sº døng ch» kš)
・GiÃy t© chÙng minh Çã ª NhÆt trên 1 næm nhÜ: h¶ chi‰u (passport パスポート), giÃy chÙng minh Çang Çi h†c

(zaigaku shomeisho在学証明書), ho¥c bän k‰ hoåch tu nghiŒp (kenshu keikakusho 研修計画書v..v...)
● ThÈ Bäo Hi‹m SÙc KhÕe QuÓc Dân (kokumin hoken-sho国民保険証)

Khi gia nhÆp bäo hi‹m sÙc khÕe này, m‡i m¶t gia Çình (setai世帯) së ÇÜ®c cÃp phát m¶t thÈ bäo hi‹m (g†i t¡t là Hoken-
sho保険証). Khi Çi khám và ch»a bŒnh, phäi nh§ Çem theo thÈ này.

● ñóng tiŠn Bäo Hi‹m SÙc KhÕe QuÓc Dân
VŠ viŒc Çóng tiŠn bäo hi‹m này, các cÖ quan hành chánh së gªi Ç‰n quš vÎ giÃy yêu cÀu Çóng tiŠn (nofu-sho納付書). Quš
vÎ cÀm giÃy này Ç‰n Çóng tåi ngân hàng ho¥c bÜu ÇiŒn.

● Nh»ng ngÜ©i không ÇÜ®c gia nhÆp Bäo Hi‹m SÙc KhÕe QuÓc Dân
① NgÜ©i không Çæng kš ngoåi kiŠu, ② NgÜ©i không có tÜ cách lÜu trú (không ÇÜ®c phép lÜu trú), ③ NgÜ©i lÜu trú ng¡n
hån, ④ NgÜ©i Çã gia nhÆp m¶t loåi bäo hi‹m sÙc khÕe khác, ⑤ NgÜ©i Çang nhÆn tr® cÃp an sinh xã h¶i (seikatsu hogo
生活保護)

※ M†i th¡c m¡c: Xin liên låc vŠ cÖ quan hành chánh (yaku-sho) tåi nÖi Çang sinh sÓng ( b¢ng ti‰ng NhÆt )
(Xem trang sÓ  27 )

2) Bäo Hi‹m Xã H¶i (Shakai Hoken社会保険) (g†i t¡t là shaho社保)
NgÜ©i có th‹ gia nhÆp vào loåi bäo hi‹m sÙc khÕe này là ngÜ©i Çang làm tåi hãng xÜªng có quy ch‰ Bäo Hi‹m Xã H¶i. Thû

tøc gia nhÆp së làm tåi hãng. (TrÜ©ng h®p hãng không có quy ch‰ bäo hi‹m này, quš vÎ së phäi gia nhÆp Bäo Hi‹m SÙc KhÕe
QuÓc Dân - Kokumin Kenko Hoken国民健康保険). Và cÛng giÓng nhÜ Bäo Hi‹m SÙc KhÕe QuÓc Dân, quš vÎ cÛng có th‹
nhÆn ÇÜ®c các loåi phø cÃp. ViŒc Çóng tiŠn bäo hi‹m này së ÇÒng th©i Çóng chung v§i tiŠn Bäo Hi‹m HÜu B°ng (Kosei
Nenkin Hoken厚生年金, là tiŠn hÜu b°ng bäo Çäm sinh hoåt khi vŠ già), cä hai së ÇÜ®c trích tØ tiŠn lÜÖng hàng tháng cûa
ngÜ©i gia nhÆp.

※　M†i th¡c m¡c: Xin liên låc vŠ Væn phòng Bäo Hi‹m Xã H¶i (Shakai Hoken jimusho社会保険事務所) (b¢ng ti‰ng NhÆt)
(Xem trang sÓ 28 )

3) Phåm vi không sº døng ÇÜ®c Bäo Hi‹m Xã H¶i
Bäo Bäo Hi‹m Xã H¶i së không sº døng cho các trÜ©ng h®p nhÜ: mang thai và sinh nª bình thÜ©ng; phá thai (chu-zetsu) vì

lš do kinh t‰; khám sÙc khÕe (kenko shidan) ho¥c khám sÙc khÕe toàn phÀn (ningen dokku); làm ÇËp ræng ho¥c làm ÇŠu
ræng; bÎ thÜÖng khi Çang làm viŒc ho¥c tai nån xe c¶; châm cÙu - ÇÃm bóp (trÜ©ng h®p ÇÜ®c chÃp nhÆn là viŒc cÀn thi‰t cho
viŒc ÇiŠu trÎ bŒnh tÆt, së ÇÜ®c xem là ÇÓi tÜ®ng sº døng bäo hi‹m này); giÜ©ng bŒnh giá Ç¥c biŒt; tiŠn æn trong th©i gian nhÆp
viŒn; nh»ng xét nghiŒm - phÅu thuÆt, trÎ liŒu ho¥c thuÓc n¢m ngoài phåm vi bäo hi‹m.
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4) Bäo Hi‹m Chæm Sóc (dành cho ngÜ©i l§n tu°i cÀn ÇÜ®c chæm sóc - Kaigo Hoken介護保険)
Quy ch‰ Bäo Hi‹m Chæm Sóc (Kaigo Hoken介護保険) së ÇÜ®c dành cho ngÜ©i l§n tu°i ho¥c bŒnh tÆt cÀn ÇÜ®c chæm sóc.

Nh»ng ngÜ©i trên 40 tu°i và Çang gia nhÆp m¶t trong nh»ng loåi bäo hi‹m sÙc khÕe, së phäi Çóng tiŠn bäo hi‹m này coi nhÜ là 1
gói bäo hi‹m (1 set).

● Nh»ng ÇÓi tÜ®ng ÇÜ®c hÜªng bäo hi‹m này
・ Nh»ng ngÜ©i tØ 40 tu°i trª lên, và m¡c m¶t trong nh»ng bŒnh tÆt dÜ§i Çây:

M¶t trong 15 thÙ bŒnh nhÜ: bŒnh tÆt vŠ måch máu não (xuÃt huy‰t não - noshukketsu, nghËt måch
máu não - nokosoku v..v... ), bŒnh ti‹u ÇÜ©ng (tonyubyo), phong thÃp cÖ mån tính (mansei kansetsu
ryumachi), bŒnh lú lÅn (arutsu haima) ...

・ Nh»ng ngÜ©i tØ 65 tu°i trª lên, và cÀn phäi ÇÜ®c chæm sóc (không th‹ t¿ lo ÇÜ®c cho bän thân)

● Chi phí cho viŒc phøc vø chæm sóc và viŒc phân ÇÎnh cÃp Ç¶ cÀn chæm sóc
ñ‹ ÇÜ®c phøc vø chæm sóc, trÜ§c h‰t së ÇÜ®c phân ÇÎnh cÃp Ç¶ cÀn ÇÜ®c chæm sóc. D¿a theo Çó, ngoài phÀn Çóng bäo hi‹m

së phäi trä tiŠn phøc vø (ít hay nhiŠu tùy theo Ç¶ n¥ng hay nhË).
※　M†i th¡c m¡c: Xin liên låc vŠ cÖ quan hành chánh (yaku-sho) tåi nÖi Çang sinh sÓng (b¢ng ti‰ng NhÆt) (Xem trang sÓ 27 )

5) Nh»ng loåi Bäo Hi‹m khác liên hŒ Ç‰n Y-T‰
● QuÏ HÜu B°ng (Nenkin年金)

Có hai loåi: QuÏ HÜu B°ng QuÓc Dân (Kokumin Nenkin国民年金) và QuÏ HÜu B°ng Xã H¶i (Kosei Nenkin厚生年金), dành Ç‹
bäo Çäm cu¶c sÓng khi vŠ già ho¥c khi không th‹ làm viŒc vì bŒnh tÆt ho¥c thÜÖng tÆt.

M†i th¡c m¡c:

Kokumin Nenkin: Xin liên låc vŠ cÖ quan hành chánh (yaku-sho役所) tåi nÖi Çang sinh sÓng (b¢ng ti‰ng NhÆt) (Xem trang sÓ 27 )

Kosei Nenkin: Xin liên låc vŠ Væn phòng Bäo Hi‹m Xã H¶i (Shakai Hoken jimusho社会保険事務所) (b¢ng ti‰ng NhÆt) (Xem trang
sÓ 28 )
● Bäo Hi‹m Tai Nån Lao ñ¶ng (Rosai Hoken労災保険)
 Khi bÎ thÜÖng tÆt ho¥c bŒnh tÆt do công viŒc,

6) HŒ ThÓng TÜÖng Tr® Y-T‰ do các T° ChÙc Dân LÆp (khi không th‹ gia nhÆp Bäo Hi‹m Y-t‰)
● H¶i TÜÖng Tr® Y-t‰ Minato-machi (Minato-machi Kenko Gojo-kai / MF-MASH)

ñây là m¶t loåi bäo hi‹m y-t‰ dành cho các ÇÓi tÜ®ng không th‹ gia nhÆp Bäo Hi‹m Xã H¶i (Shakai Hoken社会保険) ho¥c
Bäo Hi‹m SÙc KhÕe QuÓc Dân (Kokumin hoken), cÙ m‡i tháng n¶p 2.000 yen h¶i phí thì së trª thành h¶i viên (riêng khi gia nhÆp
h¶i phäi Çóng 3 tháng h¶i phí, cho lÀn ÇÀu). NgÜ©i h¶i viên, n‰u Çi khám bŒnh tåi nh»ng phòng khám bŒnh ho¥c y viŒn có tham
gia H¶i TÜÖng Tr® này, së ÇÜ®c khám và ch»a bŒnh v§i chi phí là 30% (so v§i t°ng sÓ y phí phäi trä n‰u không tham gia bäo hi‹m
y-t‰). GiÓng nhÜ ch‰ Ç¶ bäo hi‹m y-t‰ khác, h¶i phí cÀn phäi ÇÜ®c n¶p hàng tháng.

● Các Y ViŒn có tham gia MF-MASH

Tên Y-ViŒn　　　　　　　　　ñÎa chÌ　　　　　　　　　　　　　　　　Các loåi ngôn ng» sº døng
Minato-machi Shinryo-sho　　　Yokohama-shi, Kanagawa-ku, Kinko-cho 7-6 　 ti‰ng Anh： thÙ Hai ~ thÙ Bäy
　　　　　　　　　　　　　　　　TEL  045-453-3673　　　　　　　　　　　　Tây-ban-nha：thÙ Hai, thÙ Ba（14:00～17:00）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ba-tÜ：thÙ TÜ, thÙ Bäy
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BÒ-Çào-nha: thÙ Hai（14:00～17:00）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pháp ng»：bu°i sáng thÙ Ba cûa tuÀn lÍ thÙ 　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 và thÙ 4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Phi-luÆt-tân：thÙ Hai, thÙ Ba và thÙ Sáu

Isezaki Kurinikku　　　　　　　　Yokohama-shi, Isezaki-cho 3-107k 　　　　　Ti‰ng Anh và ti‰ng Trung quÓc
　　　　　　　　　　　　　　　　Bldg Isezaki (lÀu 2)
　　　　　　　　　　　　　　　　TEL 045-251-8622

Yokosuka Chuoh Shinryo-sho 　Yokosuka-shi, Wakamatsu-cho 1-16　　　　　ti‰ng Anh và ti‰ng Tây-ban-nha
　　　　　　　　　　　　　　　　Suzuman Bldg (lÀu 3)
　　　　　　　　　　　　　　　　TEL 0468-23-8691

Jujoh Tori I-in 　　　　　　　　　Yamato-shi, Minami Rinkan 8-23-8 　　　　　ti‰ng Anh và ti‰ng ñÙc
　　　　　　　　　　　　　　　　TEL 0462-74-5884  

M†i th¡c m¡c vŠ MF-MASH, xin liên låc vŠ
Minato-machi Shinryo-sho
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7) VŠ viŒc tr® cÃp Y-T‰
TrÜ©ng h®p gia nhÆp Bäo Hi‹m Xã H¶i (Shakai Hoken社会保険) ho¥c Bäo Hi‹m SÙc KhÕe QuÓc Dân (Kokumin hoken), së

có nhiŠu quy ch‰ ÇÜ®c tr® cÃp tØ công quÏ (hành chánh) nhÜ vÃn ÇŠ y-phí v..v... Vì th‰ chúng ta cÀn phäi thâu thÆp các thông tin
vŠ các loåi quy ch‰, dùng các l®i Çi‹m trong quy ch‰ Ç‹ bäo vŒ sÙc khÕe cûa chính mình. ñ¥c biŒt là các chÙng bŒnh nhÜ Lao,
AIDS cÀn ÇÜ®c khám nghiŒm m¶t cách ÇÎnh kÿ.

M†i th¡c m¡c: Xin liên låc vŠ ty y-t‰ ÇÎa phÜÖng (hokens-sho) (trang 29 ) ho¥c tåi các phòng ho¥c ban trách nhiŒm
(trang 27 ) trong cÖ quan hành chánh (yaku-sho) (b¢ng ti‰ng NhÆt).

3 SÙc khÕe cûa em bé và cûa ngÜ©i MË
1) Khi mang thai

● S° tay SÙc khÕe Bà mË và Em bé (Boshi Kenko techo母子健康手帳)
Quy‹n S° tay SÙc khÕe Bà mË và Em bé (g†i t¡t là Boshi techo母子手帳) së ÇÜ®c cÃp phát tåi cÖ sª hành chánh ho¥c ty y-t‰

ÇÎa phÜÖng (hoken-sho保健所) nÖi Çang sinh sÓng. (HiŒn nay, Çã có nh»ng bän dÎch cûa quy‹n s° tay này b¢ng các ngôn ng»:
Anh, ñåi Hàn, Tây-ban-nha, BÒ-Çào-nha v..v...). ñây là quy‹n s° rÃt quan tr†ng ghi chép tình trång sÙc khÕe cûa ngÜ©i mË và em
bé, nh»ng lÀn tiêm chûng phòng bŒnh v...v... Trong Çó có kèm theo phi‰u ÇÜ®c miÍn phí dành cho viŒc ki‹m tra sÙc khÕe cûa
ngÜ©i mË (2 lÀn) và cûa em bé, cÛng nhÜ cho viŒc chûng ngØa. ñÓi v§i nh»ng bé sinh ra ª nÜ§c ngoài cÛng có th‹ nhÆn s° tay
này tåi cÖ sª hành chánh ho¥c ty y-t‰ ÇÎa phÜÖng (hoken-sho保健所).

● NhÆp viŒn Ç‹ sanh nª
  Ÿ NhÆt Bän, th©i gian nhÆp viŒn Ç‹ sanh nª là khoäng 1 tuÀn. Phí t°n sanh nª së cÀn vào khoäng 300.000 ~ 500.000 yen. Sau

khi sanh, hãy Ç‰n phòng Bäo Hi‹m SÙc KhÕe (kenko hoken健康保険) trong tòa hành chánh, Ç‹ làm ÇÖn xin phø cÃp sanh nª
(shussan kyufu kin no shinsei出産給付金の申請). Khoäng 1 Ç‰n 2 tháng sau, ngÜ©i mË së nhÆn ÇÜ®c sÓ tiŠn phø cÃp sanh nª
(shussan kyufu kin出産給付金) là 300.000 yen.

● Quy ch‰ tr® giúp sän phø
 Khi thu nhÆp quá thÃp, không Çû sÙc chi cho viŒc sanh nª, së có các cÖ sª (bŒnh viŒn) Ç‹ ngÜ©i mË an tâm sinh nª. Hãy Ç‰n Ban

Bäo Hi‹m SÙc KhÕe và Phúc L®i (hoken fukushi-ka保健福祉課) Ç‹ bàn thäo v§i ngÜ©i trácn nhiŒm vŠ viŒc này.

2) Khi sanh em bé
● GiÃy khai sanh (shussei todoke 出生届)
　Ÿ NhÆt Bän, trong vòng 14 ngày sau khi sanh phäi làm giÃy khai sanh (shussei todoke / shussei shomei-sho出生届・出生証明

書) tåi cÖ quan hành chánh ÇÎa phÜÖng (shi/sho/son yaku-sho 市町村役所), khi Çi n¶p ÇÖn nh§ Çem theo S° tay SÙc khÕe Bà mË
và Em bé (Boshi techo 母子手帳) và thÈ Bäo Hi‹m Y-t‰ (hoken-sho保険証).

● ViŒc phøc vø cho sÙc khÕe cûa trÈ sÖ sanh
 Ÿ NhÆt Bän, theo s¿ phát tri‹n cûa các trÈ sÖ sinh, viŒc ki‹m tra sÙc khÕe và hÜ§ng dÅn bäo vŒ sÙc khÕe cho các em së ÇÜ®c
phøc vø miÍn phí. VŠ viŒc ki‹m tra sÙc khÕe cho các em, xin liên låc vŠ Phòng Trách NhiŒm SÙc KhÕe Cho Bà MË và Em Bé
(Boshi kenko tanto-ka母子健康担当課) tåi các cÖ quan hành chánh ÇÎa phÜÖng (shi/cho/son - yakusho市町村役所); vŠ viŒc giäi
Çáp th¡c m¡c nuôi dÜ«ng ho¥c theo dõi ch»a trÎ cho trÈ sanh thi‰u tháng, xin liên låc vŠ Phòng Trách NhiŒm Bäo VŒ SÙc KhÕe
Bà MË và Em Bé (Boshi hoken tanto-ka母子保健担当課) tåi các Ty Y-t‰ Çiå phÜÖng (hoken-sho保健所).

● Chûng ngØa (Yobo sesshu 予防接種)
ViŒc chûng ngØa ÇÜ®c áp døng Ç‹ ÇŠ phòng cho các em nhÕ khÕi bÎ m¡c các thÙ bŒnh. Các em có th‹ Ç‰n chûng ngØa tåi ty

y-t‰ ÇÎa phÜÖng (hoken-sho 保健所) ho¥c tåi các cÖ sª y-t‰ (bŒnh viŒn) hiŒp tác trong viŒc chûng ngØa, khi Ç‰n chûng ngØa hãy
sº døng phi‰u chûng ngØa miÍn phí (yobo sesshu yoshin-hyo / sesshu-ken 予防接種予診票・接種券) Çính kèm trong S° tay SÙc
khÕe Bà mË và Em bé (boshi techo母子手帳). Tuy nhiên cÛng có nh»ng loåi chûng ngØa phäi trä tiŠn.

MiÍn phí　　Chûng ngØa cá biŒt (tåi các bŒnh viŒn hiŒp tác chûng ngØa)　H‡n h®p 3 loåi (Båch hÀu / Ho gà / UÓn ván), H‡n h®p 2 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　loåi (Båch hÀu / UÓn ván), Ban ÇÕ (s©i ñÙc), S©i, Viêm 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　não NhÆt Bän
　　　　　　Chûng ngØa tÆp th‹ (tåi các ty y-t‰ ÇÎa phÜÖng　　　　　　　Båi liŒt trÈ em, xét nghiŒm phän Ùng bŒnh Lao và chûng 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ngØa bŒnh Lao (BCG)
Phäi trä tiŠn　ViŒc chûng ngØa các bŒnh nhÜ: bŒnh quai bÎ, ÇÆu mùa, chûng ngØa bŒnh cúm së ÇÜ®c th¿c hiŒn tåi các cÖ sª y-t‰
　　　　　　(bŒnh viŒn). Y phí cho viŒc chûng ngØa này së trong khoäng tØ 5000～8000yen
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3) ñ‹ có m¶t thân th‹ và tinh thÀn khÕe månh
Ÿ NhÆt Bän, Ç‹ cho tÃt cä ÇÜ®c khÕe månh trong Ç©i sÓng h¢ng ngày, ngÜ©i ta th¿c hiŒn các viŒc bàn thäo, giäi Çáp th¡c m¡c,

khám sÙc khÕe ho¥c giáo døc vŠ sÙc khÕe tåi các ty y-t‰ ÇÎa phÜÖng.

● VŠ sÙc khÕe
ViŒc hÕi thæm vŠ phòng tránh bŒnh tÆt, gi» sÙc khÕe ÇÜ®c th¿c hiŒn miÍn phí b¢ng ti‰ng NhÆt. ViŒc ki‹m tra sÙc khÕe cÖ bän

(kihon kenko shinsa 基本健康診査) cho quš vÎ trên 40 tu°i së ÇÜ®c miÍn phí (các møc Çã ÇÜ®c quy ÇÎnh ki‹m tra bŒnh ngÜ©i l§n).
Tuy nhiên viŒc khám sÙc khÕe t°ng quát (không thu¶c quy ÇÎnh trên: kenshin-検診) së phäi trä khoäng 200～3000 yen, tùy nÖi.
－Khám sÙc khÕe dành cho ngÜ©i trên 40 tu°i－

Ki‹m tra sÙc khÕe cÖ bän　　HÕi bŒnh, Ço chiŠu cao, Ço huy‰t áp, thº nÜ§c ti‹u, xét ÇiŒn tâm ÇÒ, ki‹m tra Çáy m¡t,ki‹m tra thi‰u
　　　　　　　　　　　　　máu, ki‹m tra lÜ®ng ÇÜ©ng trong máu v..v...
Ki‹m tra ung thÜ (phäi trä tiŠn)　　xét nghiŒm ung thÜ bao tº, xét nghiŒm ung thÜ ph°i, xét nghiŒm ung thÜ Çåi tràng, xét nghiŒm ung
　　　　　　　　　　　　　　　thÜ tº cung, xét nghiŒm ung thÜ vú

● Bàn thäo hÕi thæm vŠ vÃn ÇŠ bŒnh tâm lš
VŠ các vÃn ÇŠ liên hŒ Ç‰n bŒnh tâm lš, các nÖi dÜ§i Çây có th‹ bàn thäo b¢ng các ngôn ng» nhÜ: ti‰ng Anh, ti‰ng Tây-ban-

nha, ti‰ng BÒ-Çào-nha.
Ngôn ng»　　　　Danh xÜng　　　　　　　　　　　ñiŒn thoåi　　　　Gi© có th‹ Çáp Ùng v..v...
Anh ng»　　　　　TELL ( Tokyo English Life Line)　　03-3498-0246　　24 ti‰ng ÇÒng hÒ (tr†n ngày)
Tây-ban-nha　　　LAL (Linea de Apoyo al Latino)　　045-336-2477　　 thÙ TÜ (10:00～14:00, 19:00～21:00)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0120-66-2477　　 thÙ Næm / thÙ Sáu（19:00～21：00）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　thÙ Bäy（12：00～21：00）
BÒ-Çào-nha　　　LAL (Linha de Apoio aos Latinos)　　045-336-2488　 　thÙ TÜ（10：00～21：00）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0120-66-2488　　　thÙ Bäy（12：00～21：00）

Ngoài ra, n‰u bi‰t ti‰ng NhÆt, có th‹ Ç‰n Trung tâm Phúc l®i Bäo vŒ Tinh thÀn thu¶c tÌnh Kanagawa (Kenritsu seishin hoken
fukushi senta県立精神保健福祉センター), （TEL: 045-821-8822）ho¥c ty y-t‰ ÇÎa phÜÖng (hoken-sho保健所).

● BŒnh ghiŠn rÜ®u
Có th‹ Ç‰n bàn thäo v§i nhân viên phøc vø xã h¶i (Sosharu Wakaソーシャルワーカー) ho¥c bác sï chuyên khoa thÀn kinh tåi

væn phòng Phúc l®i Bäo vŒ SÙc khÕe (hoken fukushi jimu-sho 保険福祉事務所). ViŒc giäi Çáp th¡c m¡c së miÍn phí.

4) VŠ các bŒnh lây nhiÍm
Ÿ NhÆt Bän luÆt pháp Çã quy ÇÎnh r¢ng: tùy theo loåi bŒnh lây nhiÍm, ngÜ©i m¡c bŒnh có th‹ bÎ hån ch‰ viŒc làm, khuy‰n cáo

phäi nhÆp viŒn và ch»a trÎ tåi bŒnh viŒn ÇÜ®c chÌ ÇÎnh chuyên vŠ bŒnh lây nhiÍm. Ngoài ra, n‰u thÃy cÀn thi‰t, së th¿c hiŒn viŒc
tÄy Ç¶c khº trùng nÖi ngÜ©i bŒnh sinh sÓng.

● Phòng chÓng và ki‹m tra bŒnh Lao (kekkaku 結核)
Khi m¶t ngÜ©i có tình trång giÓng nhÜ là bÎ cäm kéo dài khoäng 2 tuÀn, có ho và ra Çàm liên tøc, sÓt nóng kéo dài và Çàm có

lÅn máu; ngÜ©i Çó cÀn phäi Çi khám nghiŒm bŒnh Lao. NgÜ©i ngoåi quÓc sinh sÓng trong tÌnh Kanagawa ÇÜ®c quyŠn khám
nghiŒm bŒnh Lao miÍn phí. Xin liên låc vŠ các ty y-t‰ ÇÎa phÜÖng (hoken-sho 保健所) Ç‹ bi‰t thêm chi ti‰t.

● Phòng chÓng và ki‹m tra bŒnh AIDS (LiŒt kháng-Eizu エイズ)
AIDS (H¶i chÙng bÎ mÃt sÙc miÍn dÎch do m¡c phäi vi trùng) là bŒnh xäy ra khi bÎ nhiÍm vi trùng HIV. Có th‹ Çi khám nghiŒm tåi

các ty y-t‰ ÇÎa phÜÖng (hoken-sho 保健所/ miÍn phí), ho¥c tåi bŒnh viŒn (phäi trä y phí). NgÜ©i Çi khám không cÀn khai tên, k‰t
quä khám së chÌ thông báo tr¿c ti‰p cho chính ngÜ©i Çó, tÃt cä nh»ng thông tin vŠ cá nhân së ÇÜ®c gi» bí mÆt..

Các Trung tâm Bäo vŒ SÙc KhÕe ki‹m tra bŒnh AIDS vào ban Çêm.
Tên Trung Tâm　　　Ngày ThÙ　Gi© khám　　CÀn lÃy hËn　　　　　　　　　Cách Çi　　　　　　　　　　　　　　　ñiŒn thoåi
Hodogaya Hokenjo　　Næm　　18:00~19:30 h.　Không　　　2 phút Çi b¶ tØ ga Hoshikawa Station (Sotetsu -sen)　　045-334-6344
Naka Hokenjo　　　　TÜ　　　　18:00~19:30 h　Không　　7 phút Çi b¶ tØ ga Ishikawa Station (JR).　　　　　　　　045-224-8332
Kekkaku Yobo Kai -
Chuo Kenko Soudanjo　Bäy　　14:00~18:00 h　Không　　7 phút Çi b¶ tØ ga Bandobashi Station (xe ÇiŒn ngÀm).　　045-251-2374
Yamato Hoken 　　　　Ba　　　17:00~20:00 h　 CÀn　　5 phút Çi b¶ tØ ga Yamato (Sotetsu,Odakyu -sen) 　　　046-261-2948
Fukushi Jimusho   
Yokosuka-shi Hokenjo　　ThÙ TÜ (tuÀn thÙ 2)
　　　　　　　　　　　　　　16:00~19:30h　　　　CÀn　　　5 phút Çi b¶ tØ ga Yokosuka St.JR　　　　　　　　　　0468-22-4300

Có th‹ lÃy hËn qua ÇiŒn thoåi (dùng ti‰ng NhÆt). Không nhÆn hËn vào các ngày cuÓi và ÇÀu næm  (tØ  28/12 ～ 3/1).

DÜ§i Çây là m¶t sÓ cÖ sª y‹m tr® vŠ m¥t tinh thÀn cho ngÜ©i bÎ nhiÍm HIV và gia Çình cûa ngÜ©i Ãy.
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Ti‰ng Anh　　　TELL ( Tokyo English Life Line)　　03-3498-0246　　24 ti‰ng ÇÒng hÒ (tr†n ngày)
Tây-ban-nha　　CRIATIVOS　　　　　　　　　  045-360-2094    thÙ TÜ（18：00～21：00）
BÒ-Çào-nha                                    03-3369-7110    thÙ Bäy（15：00～18：00）
ti‰ng NhÆt      Eizu Netto Waku Yokohama       045-262-8811
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４　N‰u có th¡c m¡c thì hÕi ª Çâu？

(Xin lÜu š: nh»ng thông tin dÜ§i Çây có th‹ bÎ thay Ç°i, do Çó cÀn liên låc hÕi rõ trÜ§c khi Çi Ç‰n.)

１）Khi muÓn bàn thäo b¢ng các loåi ngôn ng» ho¥c khi muÓn nh© thông dÎch v..v...（Tåi các væn phòng
giäi Çáp th¡c m¡c và bàn thäo dành cho ngÜ©i ngoåi quÓc）

Danh xÜng N¶i dung bàn thäo Ngôn ng» Ngày bàn thäo Gi© TEL

Kanagawa Kenmin Center
Kenmin-no-koe Soudanshitsu

Bàn thäo dành cho tœ nån
ñông DÜÖng

NhÆt ng»  (có
thông dÎch) thÙ Ba～thÙ Næm 9:00～16:00 (045)410-3131

Giäi Çáp th¡c m¡c t°ng quát ViŒt thÙ Sáu 9:00～16:00 (045)800-2334
Izumi Kuyakusho Kumin
Soudanshitsu Bàn thäo dành cho tœ nån

ñông DÜÖng
NhÆt ng»  (có

thông dÎch) thÙ Sáu 9:00～16:00 (045)801-3738

Hodogaya-ku Kokusai Koryu
Corner

Giäi Çáp th¡c m¡c t°ng quát ViŒt thÙ Hai 10:00～14:00 (045)337-0012

２）MuÓn hÕi vŠ các quy ch‰ (các nÖi dÜ§i Çây së sº døng NhÆt ng» Ç‹ ÇÓi Çáp, vì th‰ khi muÓn hÕi hãy
nh© qua ngÜ©i bi‰t ti‰ng NhÆt)

A） VŠ Bäo Hi‹m SÙc KhÕe QuÓc Dân (Kokumin Kenko Hoken), Bäo Hi‹m Chæm Sóc (Kaigo hoken), QuÏ
HÜu B°ng QuÓc Dân (Kosei Nenkin) v..v.. (tåi cÖ quan hành chánh ÇÎa phÜÖng)

Danh xÜng TEL Danh xÜng TEL Danh xÜng TEL

Kanagawa Kencho 045-210-1111 Kawasaki-ku Kuyakusho 044-201-3113 Zama Shiyakusho 046-255-1111

Yokohama Shiyakusho 045-671-2121 　〃Saiwai Kuyakusho 044-556-6666 Minami Ashigara Shiyakusho 0465-74-2111

 〃　TsurumiKuyakusho 045-510-1818 〃Nakahara Kuyakusho 044-744-3113 Ayase Shiyakusho 0467-77-1111

〃Kanagawa Kuyakusho 045-411-7111  〃Takatsu Kuyakusho 044-861-3113 Hayama Shiyakusho 0468-76-1111

　〃Nishi Kuyakusho 045-320-8484 〃Miyamae Kuyakusho 044-856-3113 Samukawa Machi Yakuba 0467-74-1111

〃Naka Kuyakusho 045-224-8181  〃Tama Kuyakusho 044-935-3113 Ooiso Machi Yakuba 0463-61-4100

〃Minami Kuyakusho 045-743-8282  〃Asao Kuyakusho 044-965-5100 Ninomiya Machi Yakuba 0463-71-3111

 〃Kounan Kuyakusho 045-847-8484 Yokosuka Shiyakusho 0468-22-4000 Nakai Machi Yakuba 0465-81-1111

 〃 dogaya Kuyakusho 045-334-6262 Hiratsuka Shiyakusho 0463-23-1111 Ooi Machi Yakuba 0465-83-1311

〃Asahi Kuyakusho 045-954-6161 Kamakura Shiyakusho 0467-23-3000 Matsuda Machi Yakuba 0465-83-1221

〃Isogo Kuyakusho 045-750-2323 Fujisawa Shiyakusho 0466-25-1111 Yamakita Machi Yakuba 0465-75-1122

 〃Kanazawa Kuyakusho 045-788-7878 Odawara Shiyakusho 0465-33-1302 Kaisei Machi Yakuba 0465-83-2331

〃Kouhoku Kuyakusho 045-540-2323 Chigasaki Shiyakusho 0467-82-1111 Hakone Machi Yakuba 0460-5-7111

 〃 Midori Kuyakusho 045-930-2323 Zushi Shiyakusho 0468-73-1111 Manazuru Machi Yakuba 0465-68-1131

 〃 Totsuka Kuyakusho 045-866-8484 Sagamihara Shiyakusho 042-754-1111 Yugawara Machi Yakuba 0465-63-2111

 〃 Sakae Kuyakusho 045-894-8181 Miura Shiyakusho 0468-82-1111 Aikawa Machi Yakuba 046-285-2111

 〃 Izumi Kuyakusho 045-800-2323 Hadano Shiyakusho 0463-82-5111 Kiyokawa Mura Yakuba 046-288-1211

 〃 Seya Kuyakusho 045-367-5656 Atsugi Shiyakusho 046-223-1511 Shiroyama Machi Yakuba 042-782-1111

〃　Aoba Kuyakusho 045-978-2323 Yamato Shiyakusho 046-263-1111 Tsukui Machi Yakuba 042-784-1141

〃　Tsuzuki Kuyakusho 045-948-2323 Isehara Shiyakusho 0463-94-4711 Sagamiko Machi Yakuba 0426-84-3211

Kawasaki Shiyakusho 044-200-2111 Ebina Shiyakusho 046-231-2111 Fujino Machi Yakuba 0426-87-2111
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Ｂ）VŠ Bäo Hi‹m Xã H¶i (ShakaiHoken)（tåi Hãng Bäo Hi‹m Xã H¶i: ÇÓi thoåi b¢ng ti‰ng NhÆt）

Hãng Bäo Hi‹m Xã H¶i TEL Hãng Bäo Hi‹m Xã H¶i TEL

Tsurumi Shakai Hoken Jimusho  045-521-2641 Hiratsuka Shakai Hoken Jimusho  0463-22-1515

Kouhoku Shakai Hoken Jimusho  045-546-8888 Atsugi Shakai Hoken Jimusho  046-223-7171

Naka Shakai Hoken Jimusho  045-641-7501 Sagamihara Shakai Hoken Jimusho  042-745-8101

Hodogaya Sakai Hoken Jimusho  045-335-7111 Yokosuka Shakai Hoken Jimusho  0468-27-1251

Minami Shakai Hoken Jimusho  045-742-5511 Fujisawa Shakai Hoken Jimusho  0466-50-1151

Kawasaki Shakai Hoken Jimusho  044-233-0181

Takatsu Shakai Hoken Jimusho  044-888-0111

Kanagawa Shakai Hoken Jimukyoku
Odawara Jimusho

 0465-22-1391

Ｃ）VŠ Bäo Hi‹m Tai Nån Lao ñ¶ng（tåi Sª Giám Sát Bäo VŒ NgÜ©i Lao ñ¶ng/ Rodo Kijun Kantoku-sho: ÇÓi thoåi
b¢ng ti‰ng NhÆt）

Danh xÜng TEL Danh xÜng TEL
Kanagawa Rodo Kijun Kantoku-sho 045-211-7350 Yokosuka Rodo Kijun Kantoku-sho 0468-23-0858
Yokohama Minami Rodo Kijun Kantoku-sho 045-211-7350 Hiratsuka Rodo Kijun Kantoku 0463-32-4600
Yokohama Kita Rodo Kijun Kantoku-sho 045-474-1251 Fujisawa Rodo Kijun Kantoku-sho 0466-23-6753
Yokohama Nishi Rodo Kijun Kantoku-sho 045-892-3141 Odawara Rodo Kijun Kantoku-sho 0465-22-7151
Tsurumi Rodo Kijun Kantoku-sho 045-501-4968 Atsugi Rodo Kijun Kantoku-sho 0462-28-1331
Kawasaki Minami Rodo Kijun Kantoku-sho 044-244-1271 Sagamihara Rodo Kijun Kantoku-sho 0427-52-2051
Kawasaki Kita Rodo Kijun Kantoku-sho 044-411-3181

Ｄ）VŠ khám sÙc khÕe (kenko shindan) cûa ngÜ©i mË và con, ho¥c vŠ tr® giúp y phí (Iryohi no enjo) v..v... (Ty y-t‰ ÇÎa
phÜÖng / hokenjo; các trung tâm phúc l®i và bäo vŒ sÙc khoÈ / Fukushi hoken senta, Hoken fukushi jimusho)

Khu v¿c TEL Khu v¿c TEL
Tsurumi-ku 045-510-1768 Kawasaki-ku 044-201-3111
Kanagawa-ku 045-411-7097 Saiwai-ku 044-522-7315
Nishi-ku 045-320-8401 Nakahara-ku 044-599-1131
Naka-ku 045-224-8161 Takatsu-ku 044-744-3111
Minami-ku 045-743-8213 Miyamae-ku 044-861-3111
Kounan-ku 045-847-8454 Tama-ku 044-856-3111
Hodogaya-ku 045-334-6381

Kaw
asaki-city

Asao-ku 044-953-3111
Asahi-ku 045-954-6115 Yokosuka-shi 0468-22-4300
Isogo-ku 045-750-2491 Sagamihara-shi 042-754-1111
Kanazawa-ku 045-788-7773 Hiratsuka , Naka-gun (Hiratsuka Hoken Fukushi Jimusho) 0463-32-0130
Kouhoku-ku 045-540-2317 Kamakura-shi, Zushi-shi, Miura-gun

(Kamakura Hoken Fukushi Jimusho)
0467-24-3900

Midori-ku 045-930-2308 Fujisawa-shi (Fujisawa Hoken Fukushi Jimusho) 0466-26-2111
Aoba-ku 045-978-2341 Odawara-shi, Minami Ashigara-gun

(Odawara Hoken Fukushi Jimusho)
0465-22-3135

Tsuzuki-ku 045-948-2301 Chigasaki-shi, Kouza-gun (Chigasaki Hoken Fukushi Jimusho) 0467-85-1171
Totsuka-ku 045-866-8429 Miura-shi (Misaki Hoken Fukushi Jimusho) 0468-82-6811
Sakae-ku 045-894-8409 Hadano-shi, Isehara-shi (Hadano Hoken Fukushi Jimusho) 0463-82-1428
Izumi-ku 045-800-2430 Atsugi, Ebina, Zama-shi, Aiko-gun

(Atsugi Hoken Fukushi Jimusho)
046-224-1111

Yokoham
a-shi Fukushi H

oken center

Seya-ku 045-367-5713 Yamato-shi, Ayase-shi (Yamato Hoken Fukushi Jimusho) 046-261-2948
Minami Ashigara-shi, Ashigara Kamigun
(Ashigara Kamigun Hoken Fukushi Jimusho)

0465-83-5111

Tsukui-gun (Tsukui Hoken Fukushi Jimusho) 042-784-1111



30

３）　Các Phòng Khám BŒnh KhÄn trong Ngày lÍ / nghÌ

Danh xÜng TEL Danh xÜng TEL

Yokohama-shi Yakan Kyubyo Center Ban Çêm 045-212-3535 Yokosuka-shi Kyukyu Iryo Center Ngày lÍ / nghÌ và
Ban Çêm 0468-24-3001

Tsurumi-ku Kyujitsu Kyukan Shinryojo Ngày lÍ / nghÌ 045-503-3851 Hiratsuka-shi Kyujitsu Yakan Kyukan Shinryojo Ngày lÍ / nghÌ và
Ban Çêm 0463-34-0311

Kanagawa-ku Kyujitsu Kyukan Shinryojo Ngày lÍ / nghÌ 045-317-5454
Kamakura-shi Ishi-kai Kyujitsu Yakan
Kyukan Shinryojo

Ngày lÍ / nghÌ và
Ban Çêm 0467-22-7888

Nishi-ku Kyujitsu Kyukan Shinryojo Ngày lÍ / nghÌ 045-322-5715
Fujisawa-shi Ishi-kai Kyujitsu Yakan
Kyubyo Shinryojo

Ngày lÍ / nghÌ và
Ban Çêm 0466-23-5000

Naka-ku Kyujitsu Kyukan Shinryojo Ngày lÍ / nghÌ 045-622-6372
Fujisawa-shi Ishikai Kita Kyujitsu Yakan
Kyubyo Shinryojo

Ngày lÍ / nghÌ và
Ban Çêm 0466-88-7301

Minami-ku Kyujitsu Kyukan Shinryojo Ngày lÍ / nghÌ 045-731-2416 Odawara-shi Kyujitsu Yakan Kyukan Shinryojo Ngày lÍ / nghÌ và
Ban Çêm 0465-47-0823

Kounan-ku Kyujitsu Kyukan Shinryojo Ngày lÍ / nghÌ 045-842-8806 Chigasaki-shi Kyujitsu Kyukan Center Ngày lÍ / nghÌ và
Ban Çêm 0467-52-1611

Hodogaya-ku Kyujitsu Kyukan Shinryojo Ngày lÍ / nghÌ 045-335-5975 Suha Ciiki Iryo Center Ngày lÍ / nghÌ và
Ban Çêm 0468-73-7752

Asahi-ku Kyujitsu Kyukan Shinryojo Ngày lÍ / nghÌ 045-363-2020 Sagamihara Medical Center Kyubyo Shinryojo Ngày lÍ / nghÌ và
Ban Çêm 042-756-9000

Isogo-ku Kyujitsu Kyukan Shinryojo Ngày lÍ / nghÌ 045-753-6011 Sagamihara Minami Medical Center
Kyubyo Shinryojo

Ngày lÍ / nghÌ và
Ban Çêm 042-749-2101

Kanazawa-ku Kyujitsu Kyukan Shinryojo Ngày lÍ / nghÌ 045-782-8785 Hadano-shi Kyujitsu Shinryojo Ngày lÍ / nghÌ và
Ban Çêm 0463-81-5019

Kouhoku-ku Kyujitsu Kyukan Shinryojo Ngày lÍ / nghÌ 045-433-2311 Atsugi-shi Kyujitsu Yakan Shinryojo Ngày lÍ / nghÌ và
Ban Çêm 046-222-1259

Midori-ku Kyujitsu Kyukan Shinryojo Ngày lÍ / nghÌ 045-937-2300 Yamato-shi Chiiki Iryo Center Kyujitsu Yakan
Kyukan Shinryojo

Ngày lÍ / nghÌ và
Ban Çêm 046-263-3171

Totsuka-ku Kyujitsu Kyukan Shinryojo Ngày lÍ / nghÌ 045-852-6221 Isehara-shi Yakan Shinryojo Ngày lÍ / nghÌ và
Ban Çêm 0463-93-5019

Sakae-ku Kyujitsu Kyukan Shinryojo Ngày lÍ / nghÌ 045-893-2999 Ebina-shi Kyujitsu Kyukan Shinryojo Ngày lÍ / nghÌ và
Ban Çêm 046-231-1912

Izumi-ku Kyujitsu Kyukan Shinryojo Ngày lÍ / nghÌ 045-801-2280 Zama-shi Kyujitsu Kyukan Center Ngày lÍ / nghÌ và
Ban Çêm 046-252-9090

Seya-ku Kyujitsu Kyukan Shinryojo Ngày lÍ / nghÌ 045-302-5115 Zama Ayase Ishi-kai Ayase Kyujitsu Shinryojo Ngày lÍ / nghÌ và
Ban Çêm 0467-77-5315

Aoba-ku Kyujitsu Kyukan Shinryojo Ngày lÍ / nghÌ 045-973-2707 Tsukui-gun Kyubyo Shinryojo Ngày lÍ / nghÌ và
Ban Çêm 042-784-5199

Tsuzuki-ku Kyujitsu Kyukan Shinryojo Ngày lÍ / nghÌ và
Ban Çêm 045-911-0088 Ashigara Kami Chiiku Kyujitsu Kyukan Shinryojo Ngày lÍ/nghÌ 0465-83-1800

Kawasaki-shi, Kawasaki Kyujitsu
Kyukan Shinryojo

Ngày lÍ / nghÌ
044-211-6555

Saiwai Kyujitsu Kyukan Shinryojo Ngày lÍ / nghÌ 044-555-0885

Nakahara Kyujitsu Kyukan Shinryojo Ngày lÍ / nghÌ 044-722-7870

Takatsu Kyujitsu Kyukan Shinryojo Ngày lÍ / nghÌ 044-811-9300

Miyamae Kyujitsu Kyukan Shinryojo Ngày lÍ / nghÌ 044-853-2133

Tama Kyujitsu Kyukan Shinryojo Ngày lÍ / nghÌ và
Ban Çêm 044-933-1120

Asao Kyujitsu Kyukan Shinryojo Ngày lÍ / nghÌ 044-366-2133
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5．Nh»ng tài liêu nên gi» trong tay Ç‹ tiŒn døng (tuy nhiên có th‹ m¶t vài
tÜ liŒu Çã phát h‰t, do Çó xin liên låc v§i nÖi liên hŒ Ç‹ xác nhÆn còn
hay không)

　Khu v¿c Tên tÜ liŒu (dÎch qua ti‰ng ViŒt Nam) NÖi liên låc

Kanagawa VŠ viŒc chûng ngØa cho trÈ em

 (kodomo no yobo sessyu ni tsuite -こどもの予防接種について)

Kanagawa-ken Eisei-bu
Hoken Yobo-ka

Tel: 045-201-1111

Hiratsuka-shi S° tay HÜ§ng dÅn ñ©i sÓng ThÎ dân

（shimin seikatsu gaido book - 市民生活ガイドブック）

Hiratsuka Shiyakusho

Tel: 0463－23－1111

Cách sº døng các quy ch‰ vŠ thæm khám bŒnh khÄn

（kyubyo shinryo seido no riyo no shikata - 急病診療制度の利用の仕方）

Sagamihara-shi

Bäng Çánh giá xét nghiŒm bŒnh Lao / Phi‰u d¿ chÄn chûng ngØa Lao (BCG)

（tsuberukurin han-no hantei hyo BCG sesshu yoshin hyo - ツベルクリン反応判

定表・ＢＣＧ接種余診票）

Sagamihara Shiyakusho

tel:042-754-1111

Giäi thích viŒc chûng ngØa b¢ng ti‰ng ngoåi quÓc

(gaikokugo ni yoru yobo sesshu no kaisetsu ―外国語による予防接種の解説）

〔Bän lÜ®c giäi: kan-i ban - 簡易版〕

Ebina-shi

- Bän dÎch các væn bän thông báo gªi Ç‰n phø huynh  (hogosha e-no tsuchi bun
no hon yaku -保護者への通知文の翻訳)

- Chûng ngØa、væn thÜ thông báo vŠ xét nghiŒm bŒnh Lao  (yobo sesshu,
tsuberukurin han no kensa to no tsuchi bunsho -予防接種,ツベルクリン反応検査

等の通知文書)

Ebina Shiyakusho

Tel: 046－231－2111

TÆp ng» v¿ng y-liŒu chuyên døng

(iryo yogo syu - 医療用語集）

（
ざい
財）Ajia Fukushi

Kyoiku Zaidan / Nanmin
Jigyo Honbu

Tel: 03-3449-7011

Ngoài nh»ng khu

v¿c trên

Bäng tr® giúp trong viŒc khám và ch»a bŒnh

( shinsatsu hojo hyo - 診察補助表)

AMDA Kokusai Iryo Joho
Center

Tel: 03-5285-8088


