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No caso de doenças ou ferimentos, é possível realizar consultas nas instituições de assistência médica 

mencionadas a seguir. Verificar com atenção o horário de atendimento e as especialidades, pois variam 

de acordo com a instituição. 

Ao consultar-se, favor apresentar o Hokenshou (cartão do seguro de saúde) e o Shinsatsuken [cartão 

de consulta (somente quem o possuir)] na recepção da instituição. 

Além disso, ao consultar-se pela primeira vez, pessoas com carta de apresentação do médico da família 

têm preferência no atendimento.  

Nome da instituição 

médica 
Especialidades, horário de atendimento, dias sem atendimento, etc.  

Shiritsu Nagahama 
Byouin 

 

Hospital Municipal 

de Nagahama 

 

Ooinui-cho 313 

Tel.: 0749-68-2300 

[Especialidades] hematologia, reumatologia, nefrologia, hipertensão em idosos, 

medicina da família e comunidade, medicina psicossomática, neurologia, 

pneumologia clínica,  gastroenterologia, cardiologia, cirurgia, pneumologia 

cirúrgica, cirurgia ortopédica, neurocirurgia, cirurgia plástica, cirurgia 

cardiovascular, urologia, dermatologia, pediatria, ginecologia e obstetrícia, 

oftalmologia, otorrinolaringologia, odontologia, cirurgia buco-maxilo-facial, 

anestesiologia, radiologia, reabilitação, patologia, atendimento ambulatorial geral 

de cuidados paliativos –  atendimento ambulatorial de cuidados paliativos 

Kokoro, diálise. 

[Horário de consultas] Das 9h00 às 16h00 

[Horário de inscrição para atendimento ambulatorial]  Das 7h30 às 11h30 

[Horário de atendimento para reservas por telefone ]  Das 8h00 às 10h00 
Telefone específico para inscrição no dia da consulta Tel.: 0749-63-9996 

[Fechado] Aos sábados, domingos, feriados nacionais, feriado de final e início de 
ano (29 de dezembro a 3 de janeiro)  

Nagahama Shiritsu 
Kohoku Byouin 

Hospital Municipal 
de Kohoku 

 
Kinomoto-cho  

Kuroda 1221 

Tel.: 0749-82-3315 

[Especialidades] clínica geral/medicina interna, pediatria, cirurgia, cirurgia 

ortopédica, gastroenterologia, urologia, dermatologia, cirurgia buco-maxilo-facial, 

oftalmologia, otorrinolaringologia, ginecologia, psiquiatria, anestesiologia, 

neurologia, pneumologia clínica, cardiologia, radiologia, reabilitação 

[Horário de consultas] Das 9h00 às 16h00 

[Horário de inscrição para atendimento ambulatorial]  

Das 7h30 às 11h30, das 12h00 às 15h30 

Horário de atendimento p/ reservas por telefone]  

Das 8h00h às 11h00, das 12h30 às 15h00 

Telefone específico para inscrição no dia da consulta Tel.: 0749-82-6489 

[Fechado] Às quartas-feiras, domingos, feriados nacionais, feriado de final e 

início de ano (29 de dezembro a 3 de janeiro) 

Nagahama Sekijuuji 
Byouin 

Hospital da Cruz 

Vermelha de 
Nagahama 

Nagahama- shi 

Miyamae-cho 14-7  

Tel.: 0749-63-2111    

[Especialidades] gastroenterologia, cardiologia, diabetes – endocrinologia,  

neurologia, hematologia, pediatria, psiquiatria, cirurgia, cirurgia ortopédica,  

neurocirurgia, cirurgia plástica, dermatologia, urologia, obstetrícia, ginecologia, 

otorrinolaringologia, reabilitação, radiologia, anestesiologia, cirurgia buco-maxilo-

facial 

※ A pneumologia clínica, pneumologia cirúrgica, oftalmologia, não estão 

prestando atendimento. 

[Horário de consultas] 8h45 às 17h00 

[Horário de inscrição para atendimento ambulatorial] 

Pessoalmente, no dia da consulta: das 8h30 às 12h00 

[Horário de atendimento para reservas por telefone]  Das 7h30 às 11h00 

Telefone específico para agendamento no dia da consulta: 0749-63-0015 

[Horário de atendimento para reservas por telefone]  Das 11h00 às 15h00 

Telefone específico para agendamentos futuros: 0749-63-0016 

[Fechado] Aos sábados, domingos, feriados nacionais, feriado de final e início 
de ano (29 de dezembro a 3 de janeiro), aniversário de fundação (20 de março) 

3.Assistência Médica 

(1) Instituições Médicas 



9 

 
 
 

Se adoecer repentinamente durante a noite ou em feriados, poderá utilizar o atendimento emergencial. 

Porém, por se tratar de um atendimento emergencial, é necessário que posteriormente consulte-se com 

o médico da família ou especialista, no horário de atendimento normal. Para que, se necessário, possam 

ser realizados outros exames e/ou possa receber medicamentos. Faça o possível para consultar-se 

durante o horário normal de atendimento, quando pode ser atendido por um especialista. Procure ter um 

médico com quem possa realizar as consultas de rotina (médico da família), etc. esforçando-se no 

cotidiano para a manutenção da sua saúde.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagahama Maibara 
Kyuujitsu Kyuukan 

Shinryousho 

Centro de Atendimento  

Emergencial Nagahama 

Maibara - atendimento 

em feriados 

 

 

 

 

 

 
 

Endereço: Miyashi-cho 

1181-2 Tel.: 0749-65-1525  

[Teor] 

Consulte-se no Centro de Atendimento Emergencial, no caso de 

atendimento inicial de emergência (pessoas com sintomas leves) na 

área de clínica geral/medicina interna e pediatria, aos domingos, 

feriados nacionais, feriado de final e início de ano.  

[Especialidades] Clínica geral/medicina interna e pediatria 

[Dias de atendimento] Domingos, feriados nacionais, feriado de final 

e início de ano (30 de dezembro a 3 de janeiro) 

[Horário de atendimento] Das 9h00 às 18h00 

[Horário de inscrição] Das 8h30 às 11h30, das 12h30 às 17h30  

Nome da instituição médica Contato 

Nagahama Sekijuuji Byouin  
Hospital da Cruz Vermelha  
de Nagahama  

Endereço: Nagahama-shi Miyamae-cho 14-7  

Tel: 0749-63-2111 

Shiritsu Nagahama Byouin  
Hospital Municipal de Nagahama  

Endereço: Nagahama-shi Ooinui-cho 313  

Tel.:0749-68-2300 

Nagahama Shiritsu Kohoku Byouin  
Hospital Municipal de Kohoku  

Endereço: Nagahama-shi Kinomoto-cho Kuroda 1221 

 Tel.: 0749-82-3315 

(2) Atendimento Emergencial 
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Shounika Kyuukyuu Shinryou – Pronto-socorro Infantil  
(Tabelas do atendimento em rodizio do pronto-socorro infantil) 

 

[Especialidade] Pediatria 

 

[Tabela do rodízio] 

◎Kyuujitsu Kyuukan Shinryousho (Centro de Saúde Emergencial – atendimento em feriados):  

Realiza o atendimento de clínica geral/medicina interna e pediatria no período diurno aos domingos, 

feriados nacionais e feriado de final e inicio de ano (30 de dezembro a 3 de janeiro). 
 

●Plantão: Dia de plantão conforme o sistema de rodízio. O pediatra estará de plantão após o término 

do horário de atendimento normal até o seu reinício na manhã seguinte. 
 

Dias de semana domingo seg ter qua qui sex sábado 

Período diurno 
Kyuujitsu 
Kyuukan 

Atendimento normal  Nisseki 

Período noturno 

(até a manhã seguinte) 
Nisseki Nisseki Nisseki Nisseki Nisseki Nisseki Nisseki 

 

◆Nisseki: Nagahama Seikijuuji Byouin Tel.: 0749-63-2111 

◆Kyuujitsu Kyuukan: Nagahama Maibara Kyuujitsu Kyuukan Shinryousho Tel.: 0749-65-1525  

 
 

※Em casos não emergenciais, solicitamos a colaboração para que procure consultar-se no horário de   

atendimento normal. 

 

 

Shouni Kyuukyuu no Denwa Soudan 
(Consulta por telefone sobre emergência pediátrica) 
 

Em Shiga-ken, realizamos [consultas por telefone sobre emergência pediátrica]. Neste serviço, caso 
a criança sofra um ferimento ou doença repentinos em feriados ou à noite, após ouvir dos pais ou 
responsáveis sobre os sintomas, fornecerá de acordo com o caso, orientações de como proceder, sobre 
a necessidade ou não de passar por uma consulta. 
 

[Telefone] – Discagem rápida: #8000 

         -  077-524-7856 

[Dias e horários de atendimento] 

- Dias úteis, sábado:  

Das18h00 às 8h00 da manhã seguinte 

- Domingo, feriados nacionais, feriado de final e início de ano (29/dez à 3/jan):  

Das 9h00 às 8h00 da manhã seguinte 


