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〈6〉Saúde・Assistência medica
(kenko iryo)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Saúde da mãe e da criança

Tipos Alvos Local Conteúdo Contato

Emissão do
Boshi-Techō(Cadernet
a de saúda da mãe e
da criança)

Gestantes
Fukushikaikan
3º andar

Emissão do
Boshi-techō após 
notificação de
gravidez,
gestantes,
emissão dos
tickets de exame
de recém-nascidos

Kateijidoka

� 23-7683
FAX23-6833

Cursos de pais（Sala
experiencial de
gestantes）

Gestante e seu
parceiro,
familiares

Posto de
saúde

Curso experiencial
(Experiência de
banho), saúde
bucal, Alimentos e
nutrientes,
Remédios

Seção de
Incentivo á

saúde

� 23-6084
FAX23-5071

Machikado Hotto
Soudanshitsu

Gestantes,
recém-nascidos

Chiiki Koryu

Center

Consultas sobre
gestação,
amamentação,
papinha, nutrição,
saúde bucal,
socialização,
medida de peso

Exame de 4 meses
Bebês de 3~4
meses

Institutos
médicos

conveniados

Consulta com
pediatra e medição
corporal

Exame de 1 ano e 6
meses

Crianças de 1
ano e 6 meses
á 1 ano e 11
meses

Posto de
saúde

Consulta
pediatrica,
dentista, medição
corporal, consulta
particular (se
desejar)

Exame de 3 anos

Crianças de 3
anos

Consulta
pediatrica,
dentária, medição
corporal, consulta
particular(se
desejar)

Sistema de auxílio para
tratamento de
fertilidade

Casais que
estejam
recebendo
tratameno de
fertilidade

Uma parcela das
despesas é
auxiliada, (Limite
conforme tipo de
tratamento e
outros)

Solicitação de auxílio
médico para tratamento

Crianças
abaixo de 18

Parte das
despesas médicas

Seção de
Incentivo á
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de doenças cronicas
infantis

anos com
doenças
crônicas
específicas

são cobertas com
verba pública
(limite de acordo
com a renda)

saúde

� 23-6069

FAX23-5071

Solicitação de auxílio
médico para
independência

Auxílio para
despesas
médicas que
podem CURAR
possíveis
sequelas e seja
menor de 18
anos

Fukushikaikan
1º andar

Parte das
despesas médicas
são cobertas com
verba
pública(limite de
acordo com a
renda)

Shogaifukushika

� 23-6180

FAX25-7650

Solicitação de auxílio
médico de suporte
infantil

Recém
nascidos que
nasceram
antes de se
desenvolverem
completamente
e precisam de
tratamento

Fukushikaikan
3º andar

Parte das
despesasmédicas
e do leite é coberto
com verba pública.
(Há limite de
acordo com a
renda)

Kateijidoka

� 23-7683

FAX23-6833

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Saúde e higiene

Vacinas preventivas

Hoken Yoboka � 23-6714 FAX 23-6621

Rota, Influenza tipo B, Pneumonia infantil, Hepatite B, BCG, DPT-IPV 1ª dose,

DT 2ª Dose, Sarampo e Rubeola 1ª e 2ª dose, Catapora, Caxuma, Encefalite

Japonesa 1ª e 2ª dose, Cancer de útero, Influenta(acima de 65 anos),

Pneumonia para idosos(acima de 65 anos)

Exames

Seção de Incentivo a saúde � 23-6639 FAX 23-5071

Exame de cancer, Osteoporose, Vírus de hepatite, Doença Periodontal,

Chapa Cerebral, Chapa do Pulmão

Doenças intrataveis

Shogai Fukushika � 23-6180 FAX 25-7650

Acoonselhamento profissional de doenças intrataveis, Solicitação de auxílio

de despesas médicas especificas(para doenças sem tratamento)

Serviços sociais psiquiatricos

【Solicitações】

Shogai Fukushika � 23-6180 FAX 25-7650

Solicitação e emissão de caderneta de deficiência mental, solicitação e

emissão da carteirinha de tratamento para independência (tratamento
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psiquiatrico).

【Consulta】

Kenkozoshinka � 23-6715 FAX 23-5071

consultade serviços sociais psiquiatricos, consultas de saúde mental(por tema)

Teste de HIV e outros

Hoken yoboka � 23-5082 FAX 23-6808

AIDS, Syphilis, Gonorreia, Clamidia Genital, Pessoas com suspeita de hepatite

B e C, fazemos exames. Verifique a home page ou consulte por telefone para

mais detalhes.

Auxílio para exame de anticorpos para rubeola e vacina preventiva

Hoken Yoboka � 23-6714 FAX 23-6621

Para previnir a rubeola de nascença, fornecemos auxílio para o exame de

anticorpos e a vacinação preventiva. *Verifique a Home Page para maiores

detalhes.

Teste de hepatite B e C

Hoken Yoboka � 23-5082 FAX 23-6808

Faz-se exame de sangue para as pessoas preocupadas com possível infecção

pelo vírus da hepatite. Não é possível manter o anonimato. Gratuito (é pago

para quem precisar de certificado). Verifique a Home Page para maiores

detalhes.

Subsídio médico para hepatite B e C

Hoken Yoboka � 23-5082 FAX 23-6808

O governo da província está aceitando pedido de subsídio médico para reduzir

o encargo econômico das pessoas que estão fazendo o tratamento da hepatite

B e C.

Exame periódico de tuberculose

Hoken Yoboka � 23-5082 FAX 23-6808

Indivíduos com 65 anos de idade ou mais precisam fazer o exame de raio-X

de tórax uma vez por ano. Realiza-se simultaneamente o exame de saúde

específico individual do Seguro Nacional de Saúde.

Kokoro Hotline（Consultas sobre a saúde por telefone）

� 64-7830

Ligue-nos, não sofra sozinho.
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【Data e horário】

De segunda a sexta-feira, das 13h às 20h (exceto feriados e feriado do fim do

ano).

Consultas sobre Segurança Médica

� 23-5089 FAX 23-5041

Aconselhamento e dúvidas relativas às instituições médicas do município. Não

hesite em consultar para informações sobre instituições médicas nas

proximidades, “dúvidas ou ansiedades que são difíceis de perguntar ao médico”,

etc.

【Data e horário】
De segunda à sexta-feira, das 8:30 às 12h e das 13h às 17h (exceto feriados e
feriado de fim de ano)


