
2018 年 04 月 1 日から小児救急診療体制が一部変更になります。           ポルトガル語版 

 

Alteração parcial no atendimento de pronto-socorro infantil 
a partir de 1º de abril de 2018 

 

Atualmente na região Norte de Shiga, o plantão do pronto-socorro infantil é realizado em 

sistema de rodízio pelo Hospital Municipal de Nagahama [Shiritsu Nagahama Byouin] e o 

Hospital da Cruz Vermelha de Nagahama [Nagahama Sekijuuji Byouin]. 

Comunicamos que a partir de abril, o hospital de plantão na segunda-feira passará a 

ser o [Nagahama Sekijuuji Byouin (Nisseki)]. 
 

 

 

 

Dia da semana domingo segunda terça quarta quinta sexta sábado 

Período diurno Nisseki atendimento normal Nisseki 

Período noturno 
(até a manhã 
seguinte) 

Nisseki Nisseki Nisseki Nisseki Nisseki Nisseki Nisseki 

◆Nisseki: Nagahama Sekijuuji Byouin Tel.: 63-2111  

 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

◆Nagahama Shiyakusho Kenkou Suishinka◆ 
Prefeitura de Nagahama Depto. de Promoção da Saúde 

Tabela de atendimento do pronto-socorro infantil a partir de 1º/abril/2018 

Em caso de sintomas leves utilizar o Centro de Saúde Emergencial 
Nagahama Maibara Kyuujitsu Kyuukan Shinryoujo 

 

Prestamos atendimento durante o período diurno de domingos, feriados nacionais, feriado de final e início de 

ano. Em caso de sintomas leves favor consultar-se no Centro de Saúde Emergencial. 
 

[Dias de atendimento]  
Domingos, feriados nacionais, feriado de final e início 
de ano (30/dez a 3/jan) 

 

[Horário de atendimento]  8:30h ~ 11:30h e 
12:30h ~ 17:30h 

 

[Especialidade] Clínica geral e pediatria 
 

[Telefone] 0749-65-1525 
 

[Endereço] Nagahama-shi Miyashi-cho 1181-2 
 

*Ao consultar-se apresentar o cartão do seguro de 
saúde (Hokenshou), o cartão de assistência social 
através do subsídio de despesas médicas (Marufuku), 
caderneta de remédios, Boshi Kenkou Techou  - 
caderneta de saúde materno-infantil (no caso de 
crianças) e utilizar máscara. 

Também procurar consultar-se de modo adequado 
no período noturno e aos sábados 

 

O aumento de consultas no pronto-socorro por pessoas com 

sintomas leves causa sobrecarga para os médicos pediatras e dificulta 

a manutenção do sistema de pronto-socorro infantil. 

O pronto-socorro é destinado ao atendimento de pessoas que 

durante à noite ou em feriados, se feriram ou tiveram agravamento dos 

sintomas repentinamente. Contamos com a compreensão e 

colaboração de todos para que pessoas que correm risco de morte 

possam ser atendidas adequadamente. 

 


