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＜6＞ Sức khỏe・Y tế 
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Sức khỏe của mẹ con

Phân loại Đối tượng Địa điểm Nội dung Nơi liên hệ

Cấp sổ sức khỏe mẹ con Thai phụ
Tầng 3
Fukushikaikan

Cấp sổ sức khỏe mẹ 
con theo đơn khai 
báo mang thai, phụ 
nữ mang thai, cấp 
phiếu tư vấn khám 
sức khỏe sơ sinh...

Katejidouka

� 23-7683
FAX 23-6833

Lớp học phụ huynh (phòng
học kinh nghiệm mang thai)

Thai phụ・
chồng (đối 

tác)・Gia đình

Trung tâm
chăm sóc sức 
khỏe

Khóa đào tạo kinh 
nghiệm（kinh

nghiệm tắm rửa）Sức 

khỏe về răng・Nói
chuyện về dinh 

dưỡng và bữa ăn・
Nói chuyện về 
thuốc.

Phòng nâng cao
sức khỏe 

Kenkouzousinka

� 23-6084
FAX 23-5071

Phòng tư vấn nóng góc phố
Phụ nữ mang 
thai, trẻ 0 tuổi.

Trung tâm
giao lưu khu 
vực.

Tư vấn trẻ nhỏ・cho

con bú, đo cơ thể.

Kiểm tra sức khoẻ trẻ 4
tháng.

Trẻ 3 ~ 4
tháng tuổi.

Cơ sở y tế hợp 
tác

Đo cơ thể, bác sĩ 
viện nhi kiểm tra sư
́c khoẻ.

Kiểm tra sức khoẻ trẻ 1 tuổi
6 tháng.

Trẻ 1 tuổi 6 
tháng ~ 1 tuổi 
11 tháng.

Trung tâm
chăm sóc sức 
khỏe

Bác sĩ viện nhi・Bác
sĩ răng khám, đo cơ 
thể, tư vấn riêng tư
(người có nguyện 
vọng)

Kiểm tra sức khoẻ trẻ 3
tháng.

Trẻ 3 tuổi.

Chế độ trợ cấp chi phí trị 
liệu vô sinh.

Vợ chồng tiếp 
nhận trị liệu 
vô sinh cố 

định・bình
thường

Trợ giúp một phần 
phí trị liệu (có yêu 
cầu về nội dung trị 
liệu)

Xin cấp chăm sóc y tế bệnh 
mãn tính cụ thể ở trẻ em.

.Người dưới 
18 tuổi có 
bệnh mãn tính 
thuộc đối 
tượng.

Gánh vác một phần 
phí trị liệu công (có
yêu cầu thu nhập)

Phòng nâng cao
sức khỏe 

Kenkouzoushinka

� 23-6069
FAX 23-5071

Xin cấp phí chăm sóc y tế 
hỗ trợ độc lập (y tế nuôi 
dưỡng)

Người có 
nguy cơ để lại 
khuyết tật 
dưới 18 tuổi, 
người có thể 
kì vọng chắc 
chắn  vào kết 
quả trị liệu.

Tầng 1 
Fukushikaikan

Gánh vác một phần 
phí trị liệu công (có
yêu cầu về thu nhập)

Shogaifukushika

� 23-6180
FAX 25-7650
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Xin trợ cấp chăm sóc y tế 
nuôi dưỡng.

Trẻ do phát
triển của cơ 
thể không sốt 
nhưng phải 
nhập viện trị 
liệu.

Tầng 3 
Fukushikaikan

Phí y tế・gánh vác
một phần phí công 
tiền sữa (có yêu cầu
về thu nhập)

Katejidouka

� 23-7683
FAX 23-6833

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Sức khỏe và vệ sinh

Tiêm phòng.

Hokenyobouka �23-6714 FAX 23-6621

Tiêu chảy, hib, khuẩn cầu viên phổi dành cho trẻ em, viên gan B, BCG, tổng hợp 4 loại

kỳ 1, tổng hợp 4 loại kỳ 2, bệnh ban đỏ hay còn gọi là bệnh sởi kỳ 1・kỳ 2, thủy đậu, bệnh 

quai bị,  não nhật bản kỳ 1・kỳ 2, bệnh ung thư cổ tử cung, infuruenza (trên 65 tuổi), khuẩn 

cầu viên phổi người cao tuổi (trên 65 tuổi)

Các loại kiểm tra.

Kenkouzoushinka �23-6639 FAX 23-5071

Khám ung thư, khám bệnh thoái hóa cột sống, khám vi khuẩn viên gan, khám bệnh nha 

chu, khám bác sỹ não, khám bác sỹ gan.

Phòng chống bệnh nan y.

Shogaifukushika �23-6180 FAX 23-7650

Tư vấn chuyên môn bệnh nan y, tiếp nhận・cấp đơn xin công nhận chu cấp phí y tế cố 

định (bệnh nan y chỉ định).

Bảo vệ sức khoẻ tinh thần và phúc lợi.

【Các loại đơn xin】

Shogaifukushika �23-6180 FAX 25-7650

Tiếp nhận・cấp đơn xin cấp sổ bảo hiểm phúc lợi người khuyết tật thần kinh, tiếp nhận・

cấp đơn xin công nhận phụ cấp phí y tế hỗ trợ độc lập (qua viện thần kinh).

【Tư vấn】

Kenkouzoushinka �23-6715 FAX 23-5071

Tư vấn bảo vệ sức khoẻ tinh thần và phúc lợi, tư vấn chuyên môn sức khỏe tinh thần (chủ 

đề khác)

Kiểm tra bệnh truyền nhiễm như HIV.

Hokenyobouka �23-5082 FAX 23-6808

Tiến hành kiểm tra cho người lo lắng về sự truyền nhiễm vi rút HIV, giang mai, lậu, 
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chlamydia sinh dục, gan B, gan C. Chi tiết kiểm tra trên trang chủ thành phố hoặc qua điện 

thoại.

Kiểm tra kháng thể bệnh sởi・công tác hỗ trợ tiêm chủng.

Hokenyobouka �23-6714 FAX 23-6621

Nhằm phòng hội chứng có tính chất di truyền của bệnh sởi, kiểm tra kháng thể bệnh sởi・

hỗ trợ phí liên quan tới tiêm chủng.

Chi tiết xin kiểm tra tại trang chủ của thành phố.

Kiểm tra viên gan B・viên gan C

Hokenyobouka � 23-5082 FAX 23-6808

Tiến hành kiểm tra máu cho người lo lắng bệnh truyền nhiễm của vi rút viêm gan. Ẩn 

danh. Miễn phí (Người cần giấy chứng nhận thì mất phí). Chi tiết kiểm tra trên trang chủ 

thành phố hoặc qua điện thoại.

Trợ cấp y tế viên gan B・gan C

Hokenyobouka � 23-5082 FAX 23-6808

Nhằm giảm gánh nặng kinh tế chi phí cho điều trị bệnh viên gan B・C, tỉnh có tiếp nhận

đơn xin trợ cấp phí y tế thực hiện.

Khám chuẩn đoán định kỳ bệnh lao 

Hokenyobouka � 23-5082 FAX 23-6808

Người trên 65 tuổi, phải kiểm tra X quang lồng ngực năm 1 lần. Thực hiện cùng lúc với 

khám sức khỏe cố định cá nhân của bảo hiểm quốc dân.

Kokoro Hotline – Đường dây nóng trái tim (điện thoại tư vấn sức khỏe trái tim)

�64-7830

Đừng lo lắng một mình hãy cứ thoải mái trao đổi với chúng tôi.

【Ngày giờ】

Thứ 2 ~ thứ 6  13 giờ ~ 20 giờ (Trừ ngày lễ・ngày tết).

Tư vấn an toàn y tế

� 23-5089 FAX 23-5041

【Nội dung】Tiếp nhận những nghi vấn・trao đổi liên quan tới cơ quan y tế trong thành 

phố. Muốn biết về cơ quan y tế gần, những chuyện lo lắng liên quan đến y 

tế・hoạt động y tế…, xin cứ thoải mái trao đổi với chúng tôi.

【Ngày giờ】Thứ 2 ~ thứ 6 từ 8 giờ 30 phút ~ 12 giờ, 13 giờ ~ 17 giờ (trừ ngày lễ・ngày

tết)


