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5. Đóng thuế thành phố hoặc tiền bảo hiểm sức khỏe quốc dân 

Chi nhánh Azai  

1. Cấp phiếu hộ tịch, cư trú, giấy chứng nhận đăng ký con dấu, v.v. ...  

2. Đăng ký hoặc bãi bỏ đăng ký con dấu 

3. Thủ tục Thẻ My number (Làm đơn xin・Cấp (cần đặt trước)・đổi số mật khẩu, v.v. ...) 

4. Cấp các loại giấy chứng nhận liên quan thuế  

5. Đóng thuế thành phố hoặc tiền bảo hiểm sức khỏe quốc dân                      

*Hãy liên lạc với Phòng người dân thành thị để biết chi tiết. 

 

 

 

 

 

Khi bạn bị bệnh hay bị thương, bạn có thể đi khám tại cơ quan y tế sau đây. Hãy chú ý về Các 

khoa khám chữa bệnh hay Thời gian tiếp nhận, v.v. ... tại mỗi cơ quan y tế. 

Khi bạn đi khám, hãy nộp ‘Thẻ bảo hiểm, Phiếu khám chữa bệnh (Nếu có)’ tại quầy cơ quan y tế. 

Đối với những người đi khám lần đầu tiên tại cơ quan y tế sau đây, những người đã được giới 

thiệu từ cơ quan y tế mà mình thường đi khám sẽ được ưu tiên, khám trước.  

Tên cơ quan y tế Các khoa khám chữa bệnh、Thời gian tiếp nhận、Ngày nghỉ, v.v. ... 

Bệnh viện thành 
phố Nagahama 

 

Địa chỉ:  

Số 313 Ooinui-cho,  

thành phố Nagahama 

Số điện thoại: 68-2300 

【Các khoa khám chữa bệnh】  

 Khoa huyết học, Khoa thấp hớp, Khoa chuyển hóa gan mật, 

    Khoa nội huyết áp cao người già, Khoa khám tổng hợp, 

    Khoa tâm thần, Khoa thần kinh, Khoa hô hấp, Khoa tiêu hóa,  

    Khoa tuần hoàn, Khoa phẫu thuật, Khoa phẫu thuật hô hấp,  

    Khoa phẫu thuật chỉnh hình, Khoa phẫu thuật thần kinh,  

    Khoa phẫu thuật tạo hình, Khoa phẫu thuật mạch máu tim,  

    Khoa tiết niệu, Khoa da liễu, Khoa nhi, Khoa phụ sản,  

    Khoa mắt, Khoa tai mũi họng, Khoa răng, Khoa răng hàm miệng,  

    Khoa gây mê, Khoa X-quang, Khoa phục hồi chức năng,  

    Khoa chẩn đoán bệnh lý, Ngoại trú tổng hợp chăm sóc xoa dịu,  

    Ngoại trú chăm sóc xoa dịu Kokoro, Khoa lọc máu 

【Thời gian tiếp nhận】Từ 9:00 sáng đến 4:00 chiều 

【Thời gian tiếp nhận từ ngoài đến】Từ 7:30 sáng đến 11:30 sáng 

【Tiếp nhận đặt qua điện thoại】 

 Số điện thoại để đặt (khám trong ngày đó): 63-9996 

 Từ 8:00 sáng đến 10:00 sáng 

【Ngày nghỉ】Thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ, cuối năm và đầu năm 

(ngày 29 tháng 12 - ngày 3 tháng 1) 

Phòng người dân thành thị Số điện thoại: 0749-65-6511 

３．Y tế 医療 

（１）Cơ quan y tế 医療機関 
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Bệnh viện 
Kohoku thành 
phố Nagahama 

 

Địa chỉ: Số 1221 xã 

Kuroda, 

Kinomoto-cho, 

thành phố 

Nagahama 

Số điện thoại : 82-3315 

【Các khoa khám chữa bệnh】 

 Khoa nội, Khoa nhi, Khoa phẫu thuật, Khoa phẫu thuật chỉnh hình,  

  Khoa tiêu hoá, Khoa tiết niệu, Khoa da liễu, Khoa răng hàm miệng, 

Khoa mắt, Khoa tai mũi họng, Khoa phụ nữ, Khoa tâm thần,  

  Khoa gây mê, Khoa nội thần kinh, Khoa hô hấp, Khoa tuần hoàn, 

  Khoa X-quang, Khoa phục hồi chức năng 

【Thời gian tiếp nhận】Từ 9:00 sáng đến 4:00 chiều 

【Thời gian tiếp nhận từ ngoài đến】 

 Từ 7:30 sáng đến 11:30 sáng 

 Từ 12:00 trưa đến 3:30 chiều 

【Thời gian tiếp nhận đặt qua điện thoại】  

Số điện thoại để đặt (khám trong ngày đó) : 82-6489 

Từ 8:00 sáng đến 11:00 sáng 

Từ 12:30 trưa đến 3:00 chiều 

【Ngày nghỉ】Thứ tư, chủ nhật, ngày nghỉ lễ, cuối năm và đầu năm 

(ngày 29 tháng 12 - ngày 3 tháng 1) 

Bệnh viện Chữ thập đỏ 

Nagahama 

 

Địa chỉ:  

Số 14-7 Miyamae-cho, 

thành phố Nagahama 

Số điện thoại: 63-2111      

【Các khoa khám chữa bệnh】 

 Khoa tiêu hóa, Khoa tuần hoàn, Bệnh tiểu đường, Khoa nội tiết, 

Khoa nội thần kinh, Khoa huyết học, Khoa nhi, Khoa tâm thần, Khoa 

phẫu thuật, Khoa phẫu thuật chỉnh hình, Khoa phẫu thuật thần kinh, 

Khoa phẫu thuật tạo hình, Khoa da liễu, Khoa tiết niệu, Khoa phụ sản, 

Khoa phụ nữ, Khoa tai mũi họng, Khoa phục hồi chức năng, Khoa X-

quang, Khoa gây mê, Khoa răng hàm miệng 

*Khoa nội hô hấp, Khoa phẫu thuật hô hấp, Khoa mắt đang nghỉ. 

【Thời gian tiếp nhận】 Từ 8:45 sáng đến 5:00 chiều 

【Thời gian tiếp nhận từ ngoài đến】Từ 8:30 sáng đến 12:00 trưa 

【Tiếp nhận đặt qua điện thoại】 

 Số điện thoại để đặt (khám trong ngày đó) : 63-0015 

    Từ 7:30 sáng đến 11:00 sáng 

Số điện thoại để đặt (khám trong những ngày sau) : 63-0016 

  Từ 11:00 sáng đến 3:00 chiều 

【Ngày nghỉ】Thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ, cuối năm và đầu năm 

(ngày 29 tháng 12 - ngày 3 tháng 1), ngày kỷ niệm thành lập (ngày 20 

tháng 3) 
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Trong trường hợp bị bệnh đột ngột trong những ngày nghỉ hay giữa đêm, sẽ được khám tại cơ 

quan y tế khẩn cấp.  

Nhưng tại cơ quan y tế khẩn cấp không được kiểm tra và cho thuốc đủ nên bạn phải đi khám lại 

tới bác sĩ mà bạn thường khám hoặc bác sĩ chuyên khoa. Hãy cố gắng khám trong buổi sáng hay 

chiều của những ngày thường mà bác sĩ chuyên khoa có thể đối phó được, cố gắng quản lý sức 

khỏe của mình từ ngày thường và đi khám bác sĩ thường bạn đi khám. 

Tên cơ quan y tế Số liên lạc 

Bệnh viện Chữ thập đỏ 

Nagahama 

Địa chỉ: Số 14-7 Miyamae-cho, thành phố Nagahama 

Số điện thoại: 63-2111 

Bệnh viện thành phố 

Nagahama 

Địa chỉ: Số 313 Ooinui-cho, thành phố Nagahama 

Số điện thoại: 68-2300 

Bệnh viện Kohoku thành 

phố Nagahama 

Địa chỉ: Số 1221 xã Kuroda, Kinomoto-cho, thành phố Nagahama 

Số điện thoại : 82-3315 

Cơ quan y tế khẩn 
cấp trong ngày nghỉ 
Nagahama, Maibara 

    

 

 

 

 

Địa chỉ: Số 1182-2  

Miyashi-cho, thành phố 

Nagahama 

Số điện thoại: 65-1525 

【 Nội dung khám chữa bệnh 】 

Trong trường hợp bạn bị bệnh trong những ngày nghỉ như Chủ nhật, 

ngày nghỉ lễ, cuối năm và đầu năm sẽ được khám tại cơ quan y tế 

khẩn cấp. (Bệnh nhân trong giai đoạn thứ nhất thôi.) 

【 Các khoa khám chữa bệnh 】 Khoa nội, Khoa nhi 

【 Ngày khám 】 Chủ nhật, ngày nghỉ lễ, cuối năm và đầu năm (ngày 

30 tháng 12 - ngày 3 tháng 1) 

【 Thời gian khám 】 Từ 9:00 sáng đến 6:00 tối 

【 Thời gian tiếp nhận 】 

  Từ 8:30 sáng đến 11:30 sáng・Từ 12:30 trưa đến 5:30 chiều 

Y tế nhi khoa khẩn cấp(Danh sách cơ quan y tế trực) 

【Các khoa khám chữa bệnh】Khoa nhi 

【Danh sách cơ quan y tế trực】 

◎ Cơ quan y tế khẩn cấp trong ngày nghỉ： 

Trong buổi sáng và buổi chiều của Chủ nhật, ngày nghỉ lễ, cuối năm và đầu năm (ngày 

 30 tháng 12 - ngày 3 tháng 1) sẽ được khám tại cơ quan y tế khẩn cấp. (Chỉ Khoa nội 

 và Khoa nhi thôi.) 

 

 

 

（２）Y tế khẩn cấp 救急診療 
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ngày thứ 
Chủ 
nhật 

Thứ 
hai 

Thứ ba Thứ tư 
Thứ 
năm 

Thứ 
sáu 

Thứ bảy 

buổi trưa 

Cơ quan 
y tế khẩn 

cấp 
trong 
ngày 
nghỉ 

Khám chữa bệnh bình thường 

Bệnh viện 

Chữ thập 

đỏ 

Nagahama 

buổi tối (đến buổi 
sáng của ngày sau) Bệnh viện Chữ thập đỏ Nagahama 

◆ Bệnh viện Chữ thập đỏ Nagahama  Số điện thoại: 63-2111 

 ◆ Cơ quan y tế khẩn cấp trong ngày nghỉ: Cơ quan y tế khẩn cấp trong ngày nghỉ       

    Nagahama, Maibara   Số điện thoại: 65-1525 

*Hãy hợp tác đi khám trong thời gian khám chữa bệnh thông thường trừ trường hợp khẩn cấp. 
 

Tư vấn Y tế nhi khoa khẩn cấp qua điện thoại  
    Tỉnh Shiga đang thực hành ‘Tư vấn Y tế nhi khoa khẩn cấp qua điện thoại’ dành cho 
thiếu nhi bị thương hay bị bệnh đột ngột trong những ngày nghỉ hoặc giữa đêm. Qua điện thoại 
nhân viên hỏi người phụ huynh về tình hình bệnh hay thương và sẽ cho một lời khuyên thích hợp 
về cách điều trị hay cần đi khám cơ quan y tế hay không. 
【Số điện thoại】 ・＃8000 

・ 077－524-7856 

【Ngày và giờ tư vấn】 Ngày thường, thứ bảy : 6:00 tối - 8:00 sáng ngày sau        ・ 

Chủ nhật, ngày nghỉ lễ, cuối năm và đầu năm (ngày 29 tháng 12 - ngày 3 tháng 1) 

                        : 9:00 sáng - 8:00 sáng ngày sau 
 


