
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 (Obu-shi Hoken Senta) 

BẢN SAO L UƯ  

N m 20ă 20  

Phòng  hổ  trợ  sức  khỏe Obu  Shi (Trung tâm Y  Tế Obu)  
 
Điện thoại:   0562-47-8000         
Fax:               0562-48-6667 
e-mail: hkn-c＠city.obu.lg.jp 
Lịch làm việc: Từ 8h30 đến 17h15 

(Thứ tư: mở cửa đến 19h15) 
Nghỉ: Thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, và từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 

hằng năm 
 
Phòng tư vấn phụ sản Obu shi(Thuộc Trung tâm Y Tế 0bu) 
 

Điện thoại: 0562-57-0219 
Làm việc: Từ 8h30 đến 17h15 

(Thứ tư: mở cửa đến 19h15) 
Nghỉ: Thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, và từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 

hằng năm 
 

Ohisama 

Supika 

Ishigase 
Kaikan 

Khu nhà 
Ken 

Tokai 

Fe
el 

Trung tâm y tế 
Obu 

(Hoken Center) 

Đi Kyowa 

Shiyakusho 

Trung học 
Touryou 

Tiểu học Obu 

Đi Yokone 

Livraria 

Là  biểu tượng   

các hoạt động 

sống khỏe của 

Obu Shi 

Hãy liên lạc đến 
Trung tâm y tế răng miệng tỉnh Aichi (Aichi-ken Shika Iryou Senta) 
(Khám cả cho người khuyết tật và các ca  cấp cứu nha khoa)                                                                                                                            
☎   052 (962) 9102  
 

● Trung tâm thông tin cấp cứu y tế tỉnh Aichi (Kyuukyuu Iryou 
Jouhou Senta)(Gọi khi  có ca cấp cứu)          ☎   0562 (33) 1133 

 
● Trung tâm tư vấn khẩn cấp qua điện thoại sức khỏe trẻ nhỏ 

tỉnh Aichi (Aichi-ken Shouni Kyuukyuu Denwa Soudan)                                                                       
☎   ♯ 8000 

Thời gian từ 7h tối đến 8h sáng (13 tiếng/ngày) 
Các y tá, bác sỹ chuyên khoa nhi sẽ tư vấn cho phụ huynh qua điện thoại. 
Bạn có thể gọi thẳng đến số #8000 từ bất kỳ đâu trong tỉnh Aichi. Nếu không gọi được hãy gọi 
trực tiếp  đến số: 052–962–9900.)    

 

 
 Tư vấn sức khỏe 
 

 Tư vấn sức khỏe với chuyên viên y tế:  
Từ thứ 2 đến thứ 6   Sáng từ 9h00 đến 11h30  

 Tư vấn dinh dưỡng, vệ sinh răng miệng 
với chuyên viên (cần đặt hẹn trước) 

 
※Tại sảnh của Trung tâm y tế Obu có thể đo chiều 

cao, cân nặng, huyết áp. 

O
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Trung tâm Y Tế (Hoken Senta) 

 



 
 
 
 
Việc kiểm tra sức khỏe Tuổi thành niên khác nhau tùy  theo độ tuổi, loại bảo hiểm đang tham gia. Hãy kiểm tra để biết mình thuộc 
đối tượng nào có thể đăng ký khám sức khỏe Tuổi thành niên theo bảng dưới đây  
 
● Danh sách đối tượng có thể đăng ký khám sức khỏe Tuổi thành niên 
 

Đối tượng Có thể đăng ký khám sức khỏe Tuổi thành niên 

◆① Từ 15 tuổi đến 39 tuổi 
(Sinh từ 1/4/1981 đến 1/4/2006)  

Có thể đăng ký “Khám sức khỏe Tuổi thành niên(Khám tập thể)”  
(Seijin Kenkou Shinsa (Shuudan Kenshin) 

◆ Từ 40 tuổi trở lên 
(Sinh từ ngày 31/3/1981 về trước) ※Xem mục thích hợp từ ② đến ⑦   

②  Bảo hiểm sức khỏe quốc dân Obu 
Shi(Obu-shi Kokumin Kenkou Hoken) 

③ Chế độ y tế cho người cao tuổi hậu kỳ 
(Kouki Koureisha Iryou) 

④Trợ cấp bảo hộ sinh hoạt gia đình(Seikatsu 
Hogo Setai) 

Có thể đăng ký khám 1 trong các nội dung:[Khám sức khỏe Tuổi thành niên(khám 
tập thể)] (Seijin Kenkou Shinsa (Shuudan Kenshin)),[Khám sức khỏe Tuổi thành 
niên(khám riêng)] (Seijin Kenkou Shinsa (Kobetsu Kenshin), [Khám sức khỏe tổng 
quát] (Ningen Dokku),[Khám sức khỏe dành cho nữ giới] (Redisu Dokku).  

➄Có bảo hiểm khác ngoài các loại bảo hiểm 
trên(người được phụ dưởng) 

Có phiếu đăng ký kiểm tra sức khỏe đặc 
định (Tokutei Kenkou Shinsa Jushinken) 

Cá nhân phải thanh toán tiền khám(số tiền từ 7,150yen sau khi  đã trừ đi phần 
tiền hỗ trợ tùy theo từng loại phiếu khám bệnh của các tổ chức bảo hiểm)  có 
thể đăng ký khám 1 trong các nội dung [Khám sức khỏe Tuổi thành niên(khám tập 
thể)] [Khám sức khỏe tổng quát] (Ningen Dokku),[Khám sức khỏe dành cho nữ 
giới] (Redisu Dokku) 

⑥ Có bảo hiểm khác ngoài các loại bảo hiểm 
trên(người được phụ dưởng)  

Không có phiếu đăng ký kiểm tra sức khỏe 
đặc định (Tokutei Kenkou Shinsa Jushinken) 

Cá nhân phải thanh toán tiền khám 5,555yen thì có thể đăng ký khám 1 
trong các nội dung [Khám sức khỏe Tuổi thành niên(khám tập thể)] (Seijin 

Kenkou Shinsa (Shuudan Kenshin)) [Khám sức khỏe tổng quát] (Ningen 
Dokku),[Khám sức khỏe dành cho nữ giới] (Redisu Dokku) 

⑦ Có bảo hiểm khác ngoài các loại bảo hiểm 
trên(chính chủ)  Hãy đăng ký khám sức khỏe ở tổ chức bảo hiểm mà bạn đang tham gia  

◎ Việc khám sức khỏe sẽ bị hủy nếu có sự cảnh báo trước về thông tin thời tiết rất xấu vào ngày khám.  
Vui lòng liên hệ Trung tâm y tế(Hoken Senta).  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Thời gian tiến hành: Từ ngày 1 tháng 6(thứ 2) đến ngày 30 tháng 11(thứ 2)   
 Thời gian khám:thông báo vào lúc đăng ký hẹn ngày khám    
 Đối tượng: đối tượng ②đến④ (tham chiếu ở  bảng phía trên) 
 Nội dung khám: Tham chiếu ở mục nội dung khám phía trên(tuy nhiên chụp X-quang lồng ngực thì chỉ có một số cơ sở y tế thực hiện)  
 Lệ phí: miễn phí 
 Mang theo: Phiếu đăng ký khám sức khỏe đặc định Obu Shi (Obu-shi Tokutei Kenkou Shinsa Jushinken/大府市特定健康診査受診券) , 

thẻ bảo hiểm sức khỏe(hokenshou/保険証).    
 Đăng ký: Qua điện thoại hoặc trực tiếp đến cơ quan y tế có tổ chức khám riêng(danh sách cơ quan y tế có tổ chức khám riêng sẽ 

được kèm theo khi phiếu đăng ký khám sức khỏe đặc biệt Obu Shi được gửi đi)  
 Khác: Sau khoảng từ 1 tháng đến 1,5 tháng Kết quả khám sẽ được thông báo từ cơ quan y tế bạn đá khám. 

 
 

Khám sức khỏe Tuổi thành niên(Seijin Kenkou Shinsa[Seijin Kenshin]) 
＊ Chỉ áp dụng với người có thẻ cư trú 

(juuminhyou)   tại Tp.Obu  
＊1 người chỉ được kiểm tra 1 lần/năm 

Nội dung khám: Khảo sát sức khỏe (monshin), chụp X-quang lồng ngực, đo chiều cao, cân nặng, vòng bụng(ngoại trừ người 
được hưởng chế độ y tế cho người cao tuổi hậu kỳ (Kouki Koureisha Iryou)), kiểm tra nước tiểu, huyết áp, 
xét nghiệm máu, điện tâm đồ(người từ 40 tuổi trở lên), bác sỹ chuẩn đoán(người từ 40 tuổi trở lên), khám 
mắt)(gantei kensa)(người được chỉ thị), khám Virus viêm gan B C(Người đủ 40 tuổi trong năm nay và người 
chưa bao giờ khám kiểm tra những loại bệnh trên) 

 
※Trường hợp đăng ký khám tại các cơ sở y tế trong thành phố(khám riêng) sẽ không có khám mắt, kiểm tra 

Virus viêm gan BC.Về chụp X-quang lồng ngực thì chỉ có một số cơ sở y tế thực hiện.   

Khám riêng (Kobetsu Kenshin) 
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 Thời gian, địa điểm: Xem lịch khám sức khỏe tập thể dưới đây 
 Đối tượng:  ①  đến ⑥ (Tham chiếu bảng  ở trang 2) 
 Nội dung khám: tham chiếu bảng nội dung khám  ở trang 2 
 Lệ phí: miễn phí(đối tượng ➄⑥ ở trang 2 sẽ tự thanh toán số tiền theo thông báo) 
 Mang theo: Phiếu đăng ký khám sức khỏe chỉ định Obu Shi(Obu-shi Tokutei Kenkou Shinsa Jushinken/大府市特定健康診

査受診券)(người từ 39 tuổi trở xuống thì không cần), thẻ bảo hiểm sức khỏe(hokenshou/保険証)  
 Đăng ký: đến trực tiếp nơi khám vào ngày khám..  
Khác: Kết quả khám sẽ được gửi qua bưu điện từ khoảng 1 tháng đến 1,5 tháng kể từ sau khi khám. 

Địa điểm Lịch khám Giờ làm thủ tục Địa điểm Lịch khám Giờ làm thủ tục 
 9:30 ~ 10:30 13:00~ 14:00  9:30 ~ 10:30 13:00~ 14:00 

Kinoyama Kouminkan 8 tháng 5(thứ 6) ○  

Yokone Kouminkan 

22 tháng 6(thứ 2) ○ ○ 

Mitsuya Kouminkan 11 tháng 5(thứ 2) ○ ○ 23 tháng 6(thứ 3) ○ ○ 

HigashiYama Kouminkan  

13tháng5(thứ 4) ○ ○ 24 tháng 6(thứ 4) ○  

14tháng5(thứ 5) ○ ○ 
Morioka Kouminkan 

25 tháng 6(thứ 5) ○ ○ 

15tháng5(thứ 6) ○  26 tháng 6(thứ 6) ○ ○ 

Obu Kouminkan 

18 tháng 5(thứ 2) ○ ○ 
Trung tâm y tế 
(Hoken Senta) 

1 tháng 7(thứ 4) ○ ○ 

19 tháng 5(thứ 3) ○ ○ 2 tháng 7(thứ 5) ○  
( có  trông trẻ) 

○  
( có  trông trẻ) 

20tháng5(thứ 4) ○  3 tháng 7(thứ 6) ○  

Kanda Kouminkan 
21 tháng 5(thứ 5) ○ ○ 

Yoshida  Kouminkan 

6 tháng 7(thứ 2) ○ ○ 

22 tháng 5(thứ 6) ○  7 tháng 7(thứ 3) ○ ○ 

Nagakusa Kouminkan 
25 tháng 5(thứ 2) ○ ○ 8 tháng 7(thứ 4) ○  

26 tháng 5(thứ 3) ○ ○ 

Kyocho Kouminkan 

14 tháng 7(thứ 3) ○ ○ 

Trung tâm y tế 
(Hoken Senta) 

29 tháng 5(thứ 6) ○ ○ 15 tháng 7(thứ 4) ○  ○ 

1 tháng 6(thứ 2) ○ ○ 16 tháng 7(thứ 5) ○  

2 tháng 6(thứ 3) ○  
( có  trông trẻ) ○ Tầng hầm Shiyakusho, 

hội trường đa năng 
(Tamokuteki Horu) 

13tháng10(thứ 3) ○ ○  

3 tháng 6(thứ 4) ○  
( có  trông trẻ)  14tháng10(thứ 4) ○  

Tầng hầm Shiyakusho, 
hội trường đa năng 
(Tamokuteki Horu) 

5 tháng 6(thứ 6) ○ ○ 

Trung tâm y tế 
(Hoken Senta) 
 

22tháng10(thứ 5) ○ ○ 

Komeda Kouminkan 9 tháng 6(thứ 3) ○ ○ 23tháng10(thứ 6) ○ ○ 

Kitayama Kouminkan 

10 tháng 6(thứ 4) ○ ○ 13 tháng 1(thứ 4) ○  

11 tháng 6(thứ 5) ○ ○ 14 tháng 1(thứ 5) ○  

12 tháng 6(thứ 6) ○ ○     

＊Nhận trông giữ trẻ theo lịch, thời gian khám tại mục địa điểm có đính kèm 「có  trông trẻ」 (Miễn phí).  
    Bất kỳ ai có nguyện vọng, xin vui lòng đăng ký tại Trung tâm y tế (Hoken Senta) (tối đa 10 người).  
 
Khám buổi tối                                                                                      

 Ngày khám: 2/6(thứ 3) và 1/7(thứ 4) 
 Giờ làm thủ tục: từ 17h30 đến 19:00               
 Địa điểm: Trung tâm y tế (Hoken Senta) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chụp X-quang lồng ngực(chuẩn đoán lao phổi) 
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Khám tập thể (Shuudan Kenshin) 

Khám ngày nghỉ 
Ngày khám: 6/6(thứ 7) và 5/7(chủ nhật), 24/10(thứ7) 
Giờ làm thủ tục: từ 9:30 đến 10:30 sáng 
 Địa điểm: Ngày 6/6 tại Hội trường đa năng,Tầng hầm Obu Shiyakusho. 

Ngày 5/7, 24/10 tại Trung tâm y tế(Hoken Center)) 
 

Kiểm tra Virus viêm gan B và C 

 Ngày giờ, địa điểm: Tiến hành lúc khám sức khỏe Tuổi 
thành niên (Seijin Kenkou Shinsa) (khám tập thể), vui 
lòng xem lịch khám sức khỏe tập thể phía trên.  

Đối tượng Người từ 15 tuổi trở lên có thẻ cư trú tại Obu shi 
 Lệ phí: miễn phí 
 Đăng ký: trực tiếp tại địa điểm khám vào ngày khám. 
 Khác: Kết quả kiểm tra sẽ được gửi qua bưu diện từ khoảng 

1 tháng đến 1,5 tháng kể từ sau khi khám. 
            

 Ngày giờ, địa điểm: Tiến hành lúc khám sức khỏe Tuổi 
thành niên (Seijin Kenkou Shinsa) (khám tập thể), vui 
lòng xem lịch khám sức khỏe tập thể phía trên. 

 Đối tượng: Người có thẻ cư trú tại Obu shi vừa tròn 40 tuổi 
trong năm nay, và chưa từng kiểm tra viêm gan. 

 Lệ phí: miễn phí 
 Đăng ký: trực tiếp tại địa điểm khám vào ngày khám. 
 Khác: Phương pháp kiểm tra là xét nghiệm máu. Kết quả 

kiểm tra sẽ được gửi qua bưu diện từ khoảng 1 
tháng đến 1,5 tháng kể từ sau khi khám. 

            
 
 
 



☆Hảy đọc kỷ những chú ý ở trang 8 trước khi đăng ký kiểm tra về bệnh ung thư  
 
 
 
◎ Kiểm tra toàn diện (Dokku) là cách gọi khi cùng đăng ký khám ung thư và khám sức khỏe Tuổi thành niên. Khám sức khỏe Tuổi thành niên 
và kiểm tra ung thư, mỗi loại chỉ có thể đăng ký khám 1 lần trong năm. Trường hợp đăng ký khám sức khỏe Tuổi thành niên và kiểm tra ung 
thư thì không đăng ký Khám sức khỏe tổng quát nữa. 
◎ Người phụ thuộc có phiếu đăng ký khám sức khỏe chỉ định (Tokutei Kenkou Shinsa Jushinken/大府市特定健康診査受診券), 

hãy đăng ký  sau khi nhận được phiếu đăng ký khám sức khỏe chỉ định. 
◎Người không có phiếu đăng ký khám sức khỏe chỉ định(Tokutei Kenkou Shinsa Jushinken/大府市特定健康診査受診券) , phí  

kiểm tra ung thư sẽ phải tự thanh toán riêng(số tiền 5,555yen), thanh toán vào ngày khám. Không hoàn lại tiền sau khi khám. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Đối tượng: từ ② đến ⑥ (tham chiếu theo bảng ở trang 2) 
 Số người: Nhận khám tối đa 80 người/ngày(khám theo thứ tự) 
 Lệ phí:Khám ung thư dạ dày (igan shinsa): 1.000 yen 

                Khám ung thư đại tràng(daichougan shinsa): 500 yen 
                Khám ung thư tuyến tiền liệt (zenritsusengan shinsa): 500 yen 
                Khám nguy cơ ung thư dạ dày(igan hairisuku kenshin) (500 yen) 
                (Đối tượng ➄ và ⑥ tự thanh toán riêng tiền khám theo thông báo) 
 
 

Ngày khám 
28 tháng5(thứ 5) 4 tháng 6(thứ 5) 18 tháng 6(thứ 5) 19 tháng 6(thứ 6) 20 tháng 6(thứ 7) 9 tháng 7(thứ 5) 
10 tháng 7(thứ 6) 18 tháng 7(thứ 7) 21 tháng 7(thứ 3) 27 tháng 7(thứ 2) 1 tháng 9(thứ 3) 6 tháng 9(CN) 
7 tháng 9(thứ 2) 10 tháng 9(thứ 5) 11 tháng 9(thứ 6) 13 tháng 9(CN) 14 tháng 9(thứ 2) 15 tháng 9(thứ 3) 
30 tháng 9(thứ 4) 7 tháng 10(thứ 4) 12 tháng 10(thứ 2) 20 tháng 10(thứ 3) 21 tháng 10(thứ 4) 29 tháng 10(thứ 5) 
30 tháng 10(thứ 6) 7 tháng 11(thứ 7) 9 tháng 11(thứ 2) 12 tháng 11(thứ 5) 24 tháng 11(thứ 3) 25 tháng 11(thứ 4) 
4 tháng 12(thứ 6)      

 Đối tượng: Nữ giới  thuộc  nhóm  ② đến ⑥ (tham chiếu theo bảng ở trang 2) 
 Số người:  Nhận khám tối đa 50 người/ngày(khám theo thứ tự) 
 Lệ phí:Khám ung thư dạ dày (igan shinsa): 1.000 yen 

                Khám ung thư đại tràng(daichougan shinsa): 500 yen 
                Khám ung thư cổ tử cung(shikyuukeigan kenshin): 1.000 yen 
                Khám ung thư vú(nyuugan kenshin): 1.000 yen 
                Khám nguy cơ ung thư dạ dày(igan hairisuku kenshin) (500 yen) 
                (Đối tượng ➄ và ⑥ ở trang 2 tự thanh toán riêng tiền khám theo thông báo) 

Người được miễn trừ số tiền tự thanh toán khiểm tra ung thư của kiểm tra toàn diện sức khỏe phụ nữ và Khám sức khỏe tổng quát(không hoàn trả lại tiền sau khi khám)  
- Người từ 70 tuổi trở lên:.........................Xác nhận bằng thẻ bảo hiểm sức khỏe(hokenshou). 
- Người thuộc diện hộ gia đình được miễn thuế (hikazei setai) và diện nhận trợ cấp bảo hộ sinh hoạt gia đình(seikatsu hogo setai): vui lòng liên hệ Trung tâm y tế (Hoken Senta) trước ngày khám 2 tuần. 

 
 
 
 
 
 

Ngày khám 
27 háng 5 (thứ 4) 15 tháng 6(thứ 2) 30 tháng 6(thứ 3) 12 tháng 7(CN) 13 tháng 7(thứ 2) 30 tháng 7(thứ 5) 

31  tháng 7(thứ 6) 29 tháng 8(thứ 7) 2 tháng 9( thứ 4) 3 tháng  9(thứ 5) 18 tháng 9(thứ 6) 11 tháng 10(CN) 

27 tháng 11(thứ 6) 2 tháng 12((thứ 4)  
    

 
 
 
 
 
 

◆ Cách đăng ký khám  Điền theo phong bì ở trang 5, 6, gửi phong bì qua bưu điện.Thư hướng dẫn sẽ được gửi đi khoảng 3, 4 tuần sau kể từ khi đơn đăng ký được tiếp nhận.. 
   Hãy đăng ký  trước 4 tuần của lịch khám sức khỏe toàn điện,đơn tiếp nhận được xét theo thứ tự nộp..Việc tiếp nhận đơn sẽ kết thúc khi nhận đủ số lượng đơn đăng ký tối đa.  

Kết quả xét nghiệm sẽ được thông bao sau đó từ 1 tháng đến 1 tháng rưởi.  
◆Liên hệ: Thay đổi, hủy lịch khám   Trung tâm quản lý Y tế hội bác sĩ Handa shi (Handa-shi Ishikai Kenkou Kanri Center),  
Phụ trách đặt lịch kiểm tra  sức khỏe toàn diện「Obushi Dokku Yoyaku Kakari」                  0569 – 27 – 7890  
Cách thức đăng ký, nội dung khám   Trung tâm y tế (Hoken Center)                       0562 – 47 – 8000       

Kiểm tra sức khỏe toàn diện (Ningen Dokku) 

Kiểm tra sức khỏe toàn diện dành cho phụ nữ (Redisu Dokku) 
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Kiểm tra sức khỏe toàn diện (Ningen Dokku) và Kiểm tra sức khỏe dành cho phụ nữ (Redisu Dokku) 

 

<Thời gian> Theo giờ chỉ định trong buổi sáng(được ghi vào tờ hướng dẫn được gửi đi sau khoảng 3~4 tuần kể từ sau khi đăng ký  
<Địa điểm> Trung tâm y tế 
<Nội dung khám> 

 Khám sức khỏe khảo sát sức khỏe (monshin), Chụp X-quang lồng ngực, đo chiều cao, cân nặng, vòng bụng(ngoại từ người đang 
tham gia chế độ y tế dành cho người cao tuổi hậu kỳ (Kouki Koureisha Iryou)), đo huyết áp, kiểm tra nước tiểu, xét nghiệm máu, 
kiểm tra mắt(gantei kensa) (chỉ dành cho người được chỉ định), điện tâm đồ, bác sỹ chuẩn đoán.  

 Khám ung thư: khám ung thư dạ dày (igan kenshin), kiểm tra ung thư đại tràng (daichougan kenshin),xét nghiệm kiểm tra nguy cơ 
ung thư dạ dày (igan hairisuku kenshin)(người chưa từng kiểm tra vi khuẩn Pirori trước đây) (Pirorikin kensa)), kiếm tra ung thư 
tuyến tiền liệt (zenritsusengan kenshin)(nam giới từ 50 tuổi trở lên đăng ký vào ngày khám), kiểm tra ung thư vú(shikyuukeigan 
kenshin)(chỉ dành cho khám sức khỏe toàn diện phụ nữ), kiểm tra ung thư cổ tử cung(chỉ dành cho khám sức khỏe toàn diện 
phụ nữ) 

※Tất cả các kiểm tra đều có sự khiếm khuyết.Với những mẩu ung thư khó nhìn thấy biểu hiện,hình dạng,độ lớn thì sẽ không 
phát hiện được,sự kiểm tra không thể có độ chính xác 100% được.Cho dù không phát hiện bệnh ung thư nhưng cũng có 
trường hợp bác sỉ yêu cầu cần kiểm tra chi tiết lại.Việc xét nghiệm bệnh ung thư dù tỷ lệ mắc bệnh thấp nhưng cũng có khả 
năng giúp đề phòng tử vong vì bệnh ung thư.Việc liên tục theo xét nghiệm ung thư sẽ giúp tăng khả năng phát hiện bệnh và 
khả năng phục hồi bệnh cũng cao.Vì vậy hãy tham gia xét nghiệm định kỳ bệnh ung thư. 

 



 
 
★Điền bằng bút bi đầy đủ thông tin vào trong khung vuông đậm dưới đây. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cách điền 
①  Điền địa chỉ, họ và tên(phiên âm hiragana),ngày tháng năm sinh, đánh dấu khoanh tròn mục giới tính.  
②  Tích dấu vào ô □có loại bảo hiểm tương ứng. Với đối tượng bảo hiểm 「Khác」:Xem tên loại bảo hiểm có trên phiếu đăng ký khám 

sức khỏe đặc biệt được phát hành từ các cơ sở y tế,rồi điền tên và mã số loại bảo hiễm đó vào.  
Đối tượng bảo hiểm「Khác」, người có yêu cầu gửi phiếu khám sức khỏe đặc biệt (特定健康診査受診券) đến địa chỉ đăng ký, 
tích dấu ☑vào ô “Có”đồng thời điền mã seri phiếu khám bệnh (11 ký tự). Người không có phiếu đăng ký khám sức khỏe đặc biệt: cá 
nhân tự thanh toán phí khám, tích dấu ☑vào ô “Không” và tích dấu ☑vào ô đồng ý thanh toán. 

③  Điền Ký hiệu(記号), mã số(番号),hoặc mã số người phụ thuộc bảo hiểm có trên thẻ bảo hiểm. Tuy nhiên, thẻ chế độ y tế dành 
cho người cao tuổi hậu kỳ (Kouki Koureisha Iryou), thé bảo hiểm sức khỏe quốc dân Obu Shi(Obu-shi Kokumin Kenkou Hoken), 
chỉ điền mã số(番号).     

④  Người có nguyện vọng xét nghiệm ung thư tuyến tiền liệt(zenritsusengan kenshin) hay chuẩn đoán nguy cơ ung thư gan(igan hairisuku 
kenshin): tích dấu vào ô □.  

⑤ Điền nguyện vọng từ 1 đến 3 theo ngày khám ở trang 4. Trường hợp có thể khám vào lịch khám ngoài các ngày nguyện vọng, tích dấu 
vào ô □   [nguyện vọng 1 đến 3 đã đủ số lượng người đặt khám nên tôi muốn khám vào ngày trống gần nhất] 

     - Nếu không đủ mẫu đơn đăng ký, hãy copy mẫu đơn rồi bỏ vào cùng 1 phong bì ( chỉ áp dụng với người trong 1 gia đình) 
     - Có thể tải mẫu đơn đăng ký trên trang chủ của Obu Shi 
 

 
 

 
住所 

Địa chỉ 
〒474-00 
 
Obu-shi                        cho/machi 

日中電話 
Điện 
thoại 

自宅 Cố định 

携帯 Di động: 

               Nam giới điền vào phần Kiểm tra SK toàn diện, nữ giới điền vào phần Kiểm tra SK toàn diện hoặc Kiểm tra SK toàn diện dành cho phụ nữ 
 
                

ふりがな 
Phiên âm     ふりがな 

Phiên âm   
氏名 

Họ và tên 
姓 Họ  名 Tên 

 氏名 
Họ và tên 

姓 Họ 名 Tên 

性別 
Giới tính 男 Nam                女 Nữ  性別 

Giới tính 女 Nữ 

生年月日 
Ngày tháng năm sinh 

大正 ・ 昭和        年   月   日 
Taishou       Shouwa      năm                tháng                ngày 

 
生年月日 

Ngày tháng năm 
sinh 

大正 ・ 昭和        年   月   日 
Taishou       Shouwa      năm                  tháng                 ngày 

   
 
保険の種類 
Loại bảo hiểm 
 
 
 
 
 
 
 
  

＊ 
 

 
＊ 

 
 

□ Chế độ y tế cho người cao tuổi hậu kỳ (Kouki 
Koureisha Iryou) (Số bảo hiểm 39232236)    

 
保険の種類 
Loại bảo hiểm 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊ 
 

 
＊ 

 
 

□ Chế độ y tế cho người cao tuổi hậu kỳ (Kouki 
Koureisha Iryou) (Số bảo hiểm 39232236) 

□Bảo hiểm sức khỏe quốc dân Tp.Obu (Obu-shi 
Kokumin Kenkou Hoken) (Số bảo hiểm 230243 

67230243)  
 

□Bảo hiểm sức khỏe quốc dân Tp.Obu (Obu-shi 
Kokumin Kenkou Hoken) (Số bảo hiểm 230243 

67230243) 
□Trợ cấp bảo hộ sinh hoạt gia đình (Seikatsu Hogo 

Seita)  □Trợ cấp bảo hộ sinh hoạt gia đình (Seikatsu Hogo 
Seita) 

□Khác: Điền mục dưới đây 
   保険組合名称                           保険者番号 

Tên bảo hiểm                                           Số bảo hiểm 
 
 Có gửi phiếu khám bệnh(jushinken) về nhà không?  

□Có hãy ghi số phiếu đăng ký vào ô dưới đây 

 

□Khác: Điền mục dưới đây 
   保険組合名称                           保険者番号 

Tên bảo hiểm                                           Số bảo hiểm 
 
 Có gửi phiếu khám bệnh(jushinken) về nhà không?  

□Có hãy ghi số phiếu đăng ký vào ô dưới đây 
Mã số phiếu 

khám(11 ký tự) 1 9           Mã số phiếu 
khám(11 ký tự) 1 9          

□Không đánh dấu đồng ý với nội dung sau 
□Vì không có phiếu đăng ký khám sức khỏe đặc 

biệt(Tokutei Kenkou Shinsa Jushinken), tôi đồng ý 
tự thanh toán phí 5550 yen.  

 
□Không  đánh dấu đồng ý với nội dung sau 
□Vì không có phiếu đăng ký khám sức khỏe đặc 

biệt(Tokutei Kenkou Shinsa Jushinken), tôi đồng ý 
tự thanh toán phí 5.454 yen.  

Ký hiệu,mã số thẻ 
bảohiểm(hokenshou 

bangou) 

記号 Ký hiệu 
 

番号 Mã số(chế độ y tế cho người cao tuổi 
hậu kỳ, thẻ bảo hiểm sức khỏe quốc dân chỉ 
có mã số) 

 
Ký hiệu,mã số thẻ 

bảohiểm(hokenshou 
bangou) 

記号 Ký hiệu 
 

番号 Mã số(chế độ y tế cho người cao tuổi 
hậu kỳ, thẻ bảo hiểm sức khỏe quốc dân chỉ 
có mã số) 

追加がん検診
Bổ sung xét 

nghiệm ung thư 

□Ung thư tuyến tiền liệt (zenritsusen gan) (Nam giới trên 50 
tuổi) 

 □Chuẩn đoán nguy cơ ung thư dạ dày(igan hairisuku) (chỉ áp 
dụng với người chưa từng khám trước đây) 

 
追加がん検診

Bổ sung xét 
nghiệm ung thư 

□Chuẩn đoán nguy cơ ung thư dạ dày(igan hairisuku) 
(chỉ áp dụng với người chưa từng khám trước đây) 

第 1希望 
Nguyện vọng 1 

      月   日（    ） 
tháng    ngày         (  thứ ) 

□nguyên vọng 1~3 
nếu số người 
khám đã đủ 
theo quy định, 
hãy đăng ký vào 
ngày còn trống 
sớm nhất. 

 第 1希望 
Nguyện vọng 1 

      月   日（    ） 
tháng    ngày         (  thứ ) 

□nguyên vọng 1~3 
nếu số người 
khám đã đủ theo 
quy định, hãy 
đăng ký vào 
ngày còn trống 
sớm nhất. 

第 2希望 
Nguyện vọng 2 

      月   日（    ） 
tháng    ngày         (  thứ )  第 2希望 

Nguyện vọng 2 
      月   日（    ） 
tháng    ngày         (  thứ ) 

第 3希望 
Nguyện vọng 3 

      月   日（    ） 
tháng    ngày         (  thứ )  第 3希望 

Nguyện vọng 3 
      月   日（    ） 
tháng    ngày         (  thứ ) 

                                   
 

 Mẫu đơn đăng ký khám sức khỏe toàn diện(Ningen Dokku) và Khám sức khỏe toàn diện dành cho 
phụ nữ (Redisu Dokku)                           (Đối tượng từ 40 tuổi trở lên) 

③ 

⑤ 

① 

③ 

⑤ 

④ 

① 

② ② 

 

④ 

Chọn 1 trong 2 
ô (＊) 

Chọn 1 trong 2 
ô (＊) 

Kiểm tra SK toàn diện năm 2020 (Ningen Dokku Moushikomi) 
 

Kiểm tra SK toàn diện dành cho phụ nữ năm 2020 (Redisu Dokku Moushikomi)    
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Chú ý 
- Mỗi người đều có thể đăng ký khám Khám sức khỏe tổng quát(Ningen Dokku) hoặc kiểm tra sức khỏe dành cho nữ giới (Redisu 

Dokku) theo mẫu đơn đăng ký này. Với mẫu đơn đăng ký, một người chỉ được đăng ký 1 hình thức khám. Việc điền đơn đăng ký chỉ  
giới hạn người trong cùng gia đình. 

- Ngoại trừ người tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc dân Obu Shi (Obu-shi Kokumin Kenkou Hoken), người hưởng chế độ y tế cho người 
cao tuổi hậu kỳ (Kouki Koureisha Iryou), người trong diện nhận trợ cấp bảo hộ sinh hoạt gia đình(Seikatsu Hogo Seitai), các đối tượng 
khác khi sau nhận được phiếu đăng ký khám sức khỏe đặc biệt (Tokutei Kenkou Shinsa Jushinken) hãy làm thủ tục đăng ký.   

-Đối tượng có thể đăng ký khám: xem tại trang 2.   
-Khám Khám sức khỏe tổng quát: đăng ký trước ngày khám 4 tuần  
Trường hợp khám khác, ngoài những hạng mục có trong phiếu: liên hệ trực tiếp lễ tân vào ngày khám. (Không tiếp nhận trong 

thời gian nhận đăng ký phiếu khám) 
- 1 số giấy tờ hướng dẫn như bảng khảo sát sức khỏe (monshinhyou) sẽ được gửi đến khoảng 2 tuần trước ngày khám, xin vui lòng 

đọc kỹ nội dung. 
 
 

 
Passe cola aqui 

 Cắt theo đường này 
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Cắt theo đường này 
Cắ

t t
he

o 
đư

ờn
g n

ày
 

4105 

Cắt theo đường này 

 

2020年 3月 

Cắt theo đường này 

Hạn gửi đi đến 
ngày 31/3/2020 

 
Dán hồ dán đằng sau 

 

Cắt theo đường này 
a 

Khi đã điền thông tin theo trang 5, cắt theo đường dòng 
kẻ, dán hồ dán mặt đằng sau rồi đem bỏ vào thùng thư 
bưu điện. Không cần dán tem 
.  



 
 

 Đối tượng là người trên 15 tuổi có thẻ cư trú tại Obu shi,không có cơ hội khám tại nơi làm việc 
◎Bất kỳ loại loại hiểm nào cũng có thể đăng ký khám. 
◎Người tự nhận thấy được những biểu hiện bệnh hãy đăng ký khám ở các cơ quan y tế  
◎Nội dung khám ung thư (Gan Kenshin) và kiểm tra sức khỏe đặc biệt(Tokutei Kenkou Shinsa) giống với khám  sức khỏe toàn 

diện (Ningen dokku)và khám sức khỏe dành cho nữ giới (Redisu Dokku). 
 
 
 

Bất kỳ loại loại hiểm nào cũng có thể đăng ký khám. 
Thời gian tiến hành: từ 1 tháng 4(thứ 4) năm 2020 đến 31 tháng 3 (thứ 4)năm 2021 . 
 Đặt hẹn: các cơ quan khám chữa y tế ghi dưới đây khi đăng ký kiểm tra có yêu cầu đặt hẹn trước. 
Phương pháp kiểm tra : Tham khảo ở trang 8 (không có đối tượng kiểm tra ,trị liệu khác) 
 Mang theo: thẻ bảo hiểm y tế (hokenshou) 
 Kết quả: được gửi sau 1,5 tháng qua đường bưu điện.   

Kiểm tra ung thư cổ tử cung(shikyuukeigan kenshin) 
Đối tượng: Từ 15 tuổi trở lên, có thẻ cư trú tại Obu Shi, người chưa có cơ hội đăng ký kiểm tra ung thư nơi làm việc. 
 Phí khám: 1,000yen ＊        Cần đặt hẹn trước 

Cơ quan y tế Địa chỉ Số điện thoại Thời gian tiếp nhận đặt chỗ 

Hirokawa Ladies Clinic 
※có nơi trông giữ trẻ(chỉ buổi sáng). Có ngày bác sĩ 

nữ chẩn khám 
Obu-shi, Hitotsuya-cho 4-88        0562-44-1188 Từ thứ 2 đến thứ 7: 9h00 sáng đến 12h30 trưa 

Thứ 2,5,6 : từ 17h00 đến 19h00(trừ ngày lễ) 

Sản viện Ishigase no Mori 
＊có nơi trông giữ trẻ Obu-shi, Morioka-cho 1-193        0562-44-4131 Thứ 2,3,5,6,7: từ 9h00 đến 16h00 

 (trừ ngày lễ) 

(duy nhất 1 cơ quan) Trung tâm quản lý sức khỏe 
hội Y sỹ Tp.handa 
(Handa-shi Ishikai Kenkou Kanri Senta) 

Handa-shi, Kanda-cho 1-1        0569-27-7887 Thứ 2,3,4,5,6: từ 9h00 đến 17h00 
Thứ 7: từ 9h00 đến 12h00(trừ ngày lễ) 

(Cơ quan y tế) Phòng khám Kyuuaikai Chuukyou 
Saiteraito (Kyuuaikai Chuukyou Satellite Clinic) 

Toyoake-shi, Kutsukake-cho, 
Ishibata 180-1        0562-93-8222 Thứ 2,3,4,5,6,7: từ 8h00 đến 17h00 

 (trừ ngày lễ) 

 
Kiểm tra ung thư vú (nyuugan kenshin)  

Đối tượng: Từ 15 tuổi trở lên, có thẻ cư trú tại Obu Shi (juuminhyou), người chưa có cơ hội đăng ký kiểm tra ung thư tại nơi làm việc 
(Kiểm tra chụp X-quang tuyến vú cho người từ 40 tuổitrở lên  kiểm tra siêu âm cho người dưới 39 tuổi) 

 Phí khám: 1.000 yen ＊        Yêu cầu đặt hẹn trước  
Cơ quan y tế Địa chỉ Số điện thoại Thời gian tiếp nhận đặt chỗ 

(duy nhất 1 cơ quan) Trung tâm quản lý 
sức khỏe hội Y sỹ Tp.handa 
(Handa-shi Ishikai Kenkou Kanri Senta) 

Handa-shi Kanda-cho 1-1        0569-27-7887 Từ thứ 2 đến thứ 6: 9h00 đến 17h00 
Thứ 7: 9h00 sáng đến 12h00 trưa. 

(Cơ quan y tế) Phòng khám Kyuuaikai 
Chuukyou Saiteraito (Kyuuaikai Chuukyou 
Satellite Clinic) 

Toyoake-shi Kutsukake-cho 
Ishibata 180-1        0562-93-8222 Từ thứ 2 đến thứ 7 : 8h00 đến 17h00 

 (trừ ngày lễ) 

 
Kiểm tra ung thư dạ dày ( igankenshin) (Chụp X-quang dạ dày) 

Đối tượng: Từ 15 tuổi trở lên, có thẻ cư trú tại Obu Shi (juuminhyou), người chưa có cơ hội đăng ký kiểm tra ung thư tại nơi làm việc 
Phí khám: 1.000 yen ＊        Yêu cầu đặt hẹn trước 
Cơ quan y tế Địa chỉ Số điện thoại Thời gian tiếp nhận đặt chỗ 
Bệnh viện đặc định Kyowa 
(Tokutei iryou hounin kyowa kai kyowa 

byouin ) 
Kajita cho 2-123       0562-46-2222 Từ thứ 2 đến thứ 6: 9h00 đến 16h00 

. (trừ ngày lễ) 

Phòng khám Obu aozora 
(Obu aozora yuusho kurinikku) 

Yoshida cho  
hannoki 45-1       0562-85-1510 Từ thứ 2 đến thứ 6 : 9h00 đến 17h00 

 (trừ ngày lễ) 

 

Người được miễn trừ số tiền tự thanh toán khiểm tra ung thư của kiểm tra toàn diện sức khỏe phụ nữ và Khám sức khỏe tổng quát(không hoàn trả lại tiền sau khi khám)  
- Người từ 70 tuổi trở lên:.........................Xác nhận bằng thẻ bảo hiểm sức khỏe(hokenshou). 
- Người thuộc diện hộ gia đình được miễn thuế (hikazei setai) và diện nhận trợ cấp bảo hộ sinh hoạt gia đình(seikatsu hogo setai): vui lòng liên hệ Trung tâm y tế (Hoken Senta) trước ngày khám 2 tuần. 
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Khám xét nghiệm bệnh ung thư   (Gan Kenshin])                            
＊Chỉ áp dụng với người có thẻ cư trú (juuminhyou)  

tại Obu shi 
＊1 người chỉ được kiểm tra 1 lần/năm 

Khám riêng (kojin kenshin)      Địa điểm: Các cơ quan khám chữa y tế 



 
  
 
 

Mục khám Phương pháp kiểm tra Số lượng Lệ phí ＊ Chú ý Cách đăng ký 

Ung thư dạ dày  
(igan kenshin) 

Chụp X-quang chi tiết phần 
dạ dày (ibu ekkususen toushi 
satsuei) 

60 người 1,000yen 

Những người thuộc 1 trong những đối tượng sau thì không khám được 
đang mang thai hoặc có khả năng có thai 
trong quá khứ có nội sôi dạ dày và bị dị ứng  
từng chửa bệnh về đường ruột(tắt đường ruột,nhu động ruột,bệnh 

Crohn vv) 
mới phẩu thuật trong vòng 1 năm hoặc đang điều trị về những bệnh 

sau : thực đạo,bao tử,tiểu tràng,đại tràng,gan,tụy,túi mật vv 
đang trị bệnh tim hoặc mang máy trợ tim 
lâm sàn hoặc chướng ngại khả năng vận động,không tự thay đổi tư thế  được 
khi ăn uống hay bị mắc nghẹn,khó nuốt 
bình thường có huyết áp cao nhất là 180mmHg hoặc thấp nhất là trên 110mmHg 

Có những hạn chế trong ăn uống 
Những người có mang bệnh gì thì trước khi đăng ký khám hãy tham 
khảo ý kiến bác sỉ đang điều trị cho mình 

(Yêu cầu đặt 
hẹn trước) 
Liên hệ đăng 
ký lịch theo số 
điện thoại ghi 
phía dưới 

Ung thư cổ tử cung 
(shikyuukeigan 
kenshin) 

Xét nghiệm tế bào ung thư 
theo chuẩn đoán của bác sĩ 80 người 1,000yen Không tiếp nhận khám cho những người đang mang thai hoặc có khả 

năng có thai, đang trong thời gian kinh nguyệt 

Ung thư vú 
 (nyuugan kenshin) 

Bác sĩ khám chuẩn đoán bên 
ngoài 

+ 
Chụp X-quang tuyến vú (từ  
40 tuổi trở lên  vào năm nay)  

Hoặc 
Kiểm tra siêu âm (dưới 39 
tuổi vào năm nay) 

Sáng: 60 
người 

 
Chiều: 40 

người 

1,000yen 

Không tiếp nhận khám cho những người đang mang thai hoặc có 
khả năng có thai ,đang trong thời kỳ cho con bú, cai sữa chưa đến 1 
năm hoặc đã phẫu thuật nâng ngực. 
Chụp X-quang tuyến vú( người từ trên 40 tuổi):  
Có phát sinh cơn đau do ngực bị chèn khi chụp X-quang 
Kiểm tra siêu âm (dưới 40 tuổi):  
Được tổ chức theo lịch khám có ghi mục “ có siêu âm”.  

Ung thư tuyến tiền liệt 
(zenritsusengan kenshin) Xét nghiệm máu 30 người 500yen ＊Đối tượng: nam giới từ trên 50 tuổi (có mặt tại ngày khám)  

Ung thư đại tràng 
(daichougan kensa) 
(※1) 

Xét nghiệm máu trong phân 
(bensenketsu kensa) 

Không giới 
hạn 500yen 

Việc ăn uống: không hạn chế. Lấy phân của 2 ngày  bỏ vào hộp đựng xét 
nghiệm rồi mang đến quầy giao dịch của Trung tâm y tế(Hoken Senta).  
Không nhận khám khi đang trong thời gian kinh nguyệt . Đăng ký tài 

quầy làm thủ 
tục của Trung 
tâm y tế 
(Hoken 
Senta).  

Ung thư phổi  
(haigan kensa) 

Xét nghiệm tế bào trong nước 
bọt (kakutan saiboushin) 

Không giới 
hạn 500yen Lấy nước bọt của 3 ngày đựng vào hộp xét nghiệm rồi mang đến quầy 

giao dịch của Trung tâm y tế (Hoken Senta)  
Kiễm tra nguy cơ ung 
thư dạ dày  
(igan hairisuku kenshin) 

Xét nghiệm kháng thể vi 
khuẩn Piori trong phân 
(pirorikin benchuu kougen 
kensa) 

Không giới 
hạn 500yen 

đối tượng là người từ trên 40 tuổi vào thời điểm cuối năm và chưa từng 
khám xét nghiệm vi khuẩn Piori. Lấy phân của 1 ngày bỏ vào hộp đựng xét 
nghiệm rồi đem đến quầy giao dịch của Trung tâm y tế(Hoken Senta). 

※1  Trường hợp khám ung thư dạ dày, ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt: có thể gửi kèm lọ đựng vật xét nghiệm qua bưu điện. 
Người được miễn trừ số tiền tự thanh toán khiểm tra ung thư (không hoàn trả lại tiền sau khi khám)  
- Người từ 70 tuổi trở lên:.........................Xác nhận bằng thẻ bảo hiểm sức khỏe(hokenshou). 
- Người thuộc diện hộ gia đình được miễn thuế (hikazei setai) và diện nhận trợ cấp bảo hộ sinh hoạt gia đình(seikatsu hogo setai): vui lòng liên hệ Trung tâm y tế 

(Hoken Senta) trước ngày khám 2 tuần. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Khám tập thể (shuudan kenshin)     Địa điểm: Trung tâm y tế  (Hoken Center)  

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Điện thoại liên hệ đăng ký Kiểm tra ung thư 
(Duy nhất 1 cơ quan) Trung tâm quản lý sức khỏe hội bác sĩ Handa Shi (Phụ trách đặt lịch khám ung thư) 
 (issha) (Handa-shi Ishikai Kenkou Kanri Center (Gan Kenshin Yoyaku Gakari))                                      
       Bắt đầu nhận hẹn lịch    Ngày 7 tháng 4 (thứ 3)            ☎  0569 – 27 – 7890 

 Giờ làm thủ tục: Từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9h00 đến 17h00, Thứ 7 từ 9h00 đến 12h00 (trừ ngày lễ) 
 ◎Không làm việc vào khoảng thời gian từ 13 tháng 8(thứ 5) đến ngày 16 tháng 8(CN) và kỳ nghỉ  

tết dương từ 27 tháng 12(CN) đến 4 tháng 1(thứ 2)  
    Liên hệ: 
       Thay đổi, hủy lịch khám⇒ gọi số điện thoại trên (không tiếp nhận khám thế chỗ) 
       Về nội dung khám ⇒ Trung tâm y tế (Hoken Center)         ☎  0562 – 47 – 8000  
＊Nếu chỉ đăng ký khám ung thư đại tràng,Kiểm tra nguy cơ ung thư dạ dày: hãy đến trực tiếp quầy lễ tân Trung tâm y tế  
 



 
  Lịch khám bệnh 

Hãy đặt lịch khám cho loại bệnh có nguyện vọng muốn khám từ lịch trình sau đây. Thời gian khám sẽ được liên lạc riêng vào ngày hôm sau  
( Ung thư dạ dày, ung thư cổ tử cung,ung thư vú,ung thư tuyến tiền liệt,(ung thư đại tràng) (nguy cơ ung thư dạ dày) : Thực hiện vào buổi sáng ) 
 

Ngày 8 tháng 6(thứ 2) 
Có siêu âm.  
Có chổ trông trẻ 

Ngày 14 tháng 6(CN) Ngày 17 tháng 7(thứ 6) Ngày 27 tháng 8(thứ 5) 
Có siêu âm.  
Có chổ trông trẻ 

Ngày 23 tháng 9(thứ 4) 
Có chổ trông trẻ 

Ngày 29 tháng 9(thứ 3) 
Ung thư dạ dày. Ung thư 
vú.Ung thư đại tràng.Nguy 
cơ ung thư dạ dày 

Ngày 3 tháng 10(thứ 7) 
Có siêu âm.  
 

Ngày 9 tháng 10(thứ 6) 
Có siêu âm.  
Có chổ trông trẻ 

Ngày 5 tháng 11(thứ 5) 
Có siêu âm.  
Có chổ trông trẻ 

Ngày 10 tháng 11 
(thứ 3) 
Có siêu âm.  
Có chổ trông trẻ 

Ngày 28 tháng 11 
(thứ 7) 
 

Ngày 12 tháng1(thứ 3) 
Ung thư dạ dày. Ung thư 
vú.Ung thư đại tràng.Nguy 
cơ ung thư dạ dày 

Ngày 8 tháng2(thứ 2) 
 

Ngày 17 tháng2(thứ 4) 
Ung thư dạ dày. Ung thư 
vú.Ung thư đại tràng.Nguy 
cơ ung thư dạ dày 

     

 
( Ung thư cổ tử cung , ung thư  vú,(ung thư đại tràng) (nguy cơ ung thư dạ dày) : Thực hiện vào buổi chiều ) 
 

Ngày 8 tháng 6(thứ 2) 
Có siêu âm.  
 

Ngày 27 tháng 8(thứ 5) 
Có siêu âm.  
 

Ngày 23 tháng 9(thứ 4) 
 

Ngày 3 tháng 10(thứ 7) 
Có siêu âm.  
 

Ngày 9 tháng 10(thứ 6) 
Có siêu âm.  
 

Ngày 5 tháng 11(thứ 5) 
Có siêu âm.  
 

Ngày 10 tháng 11 
(thứ 3) 
Có siêu âm 

     

 
 Kết quả: được gửi sau 1 đến 1,5 tháng qua đường bưu điện.   

※Có trông trẻ vào ngày có ghi [có chổ trông trẻ],người nào có nhu cầu phải liên lạc đăng ký với trung tâm y tế(tối đa 10 người) 
 
 
 
  Tăng tỉ lệ tham gia khám xét nghiệm ung thư,thực hiện những đối sách với bệnh ung thư.Những người thuộc nhóm đối tượng sẽ được 

phát vé [Khám xét nghiệm ung thư miễn phí] 
Nhóm đối tượng : Tính đến ngày 1 tháng 4 hiện tại 

                                     Nữ 20 tuổi [Kiểm tra ung thư cổ tử cung] Nữ 40 tuổi [Kiểm tra ung thư vú] 
◎ Nơi khám là các cơ sở y tế trong thành phố Obu,có nhận khám tập thể và khám cá nhân.Trường hợp đã đi khám ở những cơ sở y tế khác hoặc không sử 
dụng vé miễn phí này để khám thì sẽ không được hoàn lại phí khám  
◎Những người thuộc nhóm đối tượng ,vào khoảng tháng 5 sẽ được phát vé [Khám xét nghiệm ung thư miễn phí]  

 
Thành phố hỗ trợ 1 phần chi phí kiểm tra sức khỏe, do trung tâm nghiên cứu sức khỏe người cao tuổi quốc gia thực hiện. 

 Đối tượng: (Những người thỏa mãn tất cả các điều kiện sau) 
① Những người từ 60 tuổi trở lên có phiếu công dân tại Obu Shi 
 ② Chưa tham gia các hoạt động khám sức khỏe, Khám sức khỏe tổng quát, kiểm tra sức khỏe dành cho nữ giới khám kiểm tra ung thư dạ 

dày, đại tràng, tiền liệt tuyến do thành phố thực hiện. 
   ※ Phí hỗ trợ không được sử dụng trong 2 năm liên tục 

 Tổng mức hỗ trợ: 25.000 yen           
 Số người: 40 người(xét theo thứ tự nộp hồ sơ) 
 Thời gian áp dụng: Những người tham gia kiểm tra sức khỏe vào khoảng tháng 4 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021. 
 Cách đăng ký: Mang theo dấu cá nhân và thẻ bảo hiểm y tế đến phòng hỗ trợ sức khỏe (thuộc Hoken Senta) để đăng ký.  

Trường hợp cả 2 vợ chồng cùng đăng ký hãy mang dấu riêng của từng người đến. 
   Liên hệ: Cần đặt chỗ hay thắc mắc về nội dung, chi phí vui lòng liên hệ trung tâm nghiên cứu sức khỏe người cao tuổi quốc gia.  

Số điện thoại: ☎   46-2547 (ngày thường, 13h chiều đến 16h chiều). 
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Khám xét nghiệm ung thư (gankenshin)  Vé miễm phí 



 
 
 
 Đối tượng: 
   (1) Người hiến tặng: phù hợp các điều kiện sau 
   ①     Người có tên trong sổ thị dân của Obu, đang sinh sống tại Obu Shi vào ngày hiến tủy. 
② Người được cấp giấy tờ xác nhận cung cấp sẽ cung cấp tủy sống tại tổ chức hoạt động như ngân hàng tủy sống,... 
③ Người không nộp thuế trễ Obu Shi        
④  Người không nhận cứu trợ tương tự từ đoàn thể công cộng địa phương. 

   (2)Văn phòng tuyển người hiến tặng 
       ① Văn phòng trong nước ( ngoại trừ văn phòng cá nhân, bao gồm cả đoàn thể công cộng địa phương, quốc gia, pháp nhân chính trị độc lập, pháp nhân 

đại học quốc lập, pháp nhân đại học công lập)  
Nội dung viện trợ: 

    (1) Người hiến tặng: 1 ngày 20,000yen trên tổng số ngày đi viện (tối đa 140,000yen)  
    (2) Văn phòng tuyển người hiến tặng:  1 ngày 10,000yen trên tổng số ngày đi viện (tối đa 70,000yen)  

 Cách đăng ký: trong vòng 1 năm kể từ ngày hiến tủy hãy nộp hồ sơ đến khoa nâng cao sức khỏe(Hoken Senta) để nhận các giấy tờ cần thiết 
 
 
Hỗ trợ 1 phần chi phí cần thiết để khám chữa cho vợ chồng đã chữa trị vô sinh thường kiểm tra vô sinh(bao gồm thụ tinh nhân tạo) và trị liệu vô sinh đặc 
định.Chửa trị vô sinh thông thường và trị liệu vô sinh đặc định có phương pháp đăng ký xin hổ trợ khác nhau. 

 Đối tượng: Người phù hợp 1 trong các điều kiện dưới đây 
Vợ hoặc chồng có địa chỉ trong thành phố. 
Người được kết luận từ cơ quan y tế là cần chữa vô sinh.  
Người tham gia bảo hiểm(hihokensha) hoặc người phụ thuộc(hifuyousha) theo quy định mỗi cơ quan bảo hiểm y tế 

Đang nhận hổ trợ trị liệu vô sinh đặc định của Aichi ken 
Liên hệ :Phương pháp đăng ký xin,mức hổ trợ vv .tìm hiểu thông tin trên trang web của thành phố hoặc hỏi trung tâm y tế ( hoken senta) 

 
 

Đối tượng: Người phù hợp 1 trong các điều kiện dưới đây 
① Là công dân và đang sinh sống tại Obu Shi, trong khoảng thời gian từ khi bắt đầu chữa trị cai thuốc ngoại tuyến đến khi thanh toán tiền 

hỗ trợ. 
②  Bắt đầu trị liệu cai thuốc ngoại tuyến: người từ 20 tuổi trở lên 
③  Người bị chuẩn đoán là có bệnh nghiện Nicotin, đã tự thanh toán số tiền khi kết thúc quá trình chữa trị cai nghiện ngoại tuyến được 

áp dụng của bảo hiển y tế công cộng(theo quy định 5 lần trong 12 tuần) 
④ Người không nộp trễ thuế thị dân 

    ➄    Người không nhận hỗ trợ tương tự từ nghiệp đoàn bảo hiểm sức khỏe đang tham gia hay chế độ hỗ trợ phí trị liệu khác. 
 

Số tiền hỗ trợ: 1/2 số kinh phí thiết cho việc chữa trị cai thuốc ngoại tuyến(bao gồm cả tiền thuốc)(tối đa 10,000yen)  
Cách đăng ký: sau khi kết thúc chữa trị cai thuốc ngoại tuyến, trong vòng 60 ngày phải tập hợp đủ giấy tờ cần thiết rồi mang đến nộp hồ sơ 
tại phòng nâng cao sức khỏe(Hoken Senta).  

 
 
 
 
Herusu appu co-su là khóa rèn luyện nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe thông qua các môn Arobic và yoga vv 

 Đối tượng: Người có hộ khẩu ở Obu shi, từ 40 đến 60 tuổi muốn tạo thói quen vận động  
Số tiền hỗ trợ: 1/2 số phí sừ dụng dịch vụ 
Số lượng : hạn định 200 người 
 Đối tượng thời gian hổ trợ: từ ngày 14 tháng 4 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021 

                         ( thời gian đăng ký từ ngày 14 tháng 4 năm 2020 đến ngày 29 tháng 3 năm 2021) 
Cách đăng ký: mang theo con dấu đến đăng ký tại phòng nâng cao sức khỏe(Hoken Senta).  

 

Hỗ trợ chữa trị cai thuốc ngoại tuyến (Kin-em Gairai Chiryouhi no Josei)  

Chi viện giúp đở cho người hổ trợ cấy ghép tủy sống  (Kotsuzui Ishoku Donaa Shien no 

 

Hỗ trợ phí chữa vô sinh (Funin Chiryouhi no Josei)  

Hỗ trợ phí sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Aichi kenko Plaza herusu appu co-su  
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