緊急！急いで助けが必要なとき

Khẩn cấp! Khi cần sự giúp đỡ cấp bách

休日・夜間に
医師の治療を受けたいときは

Khi muốn khám bệnh vào ngày
nghỉ hay ban đêm
●Khám bệnh tại Trung tâm cấp
cứu vào ngày nghỉ và ban đêm
Những bệnh viện lớn chỉ làm việc trong buổi sáng,
những bệnh viện bình thường hay phòng khám
bệnh đa số tiếp nhận người bệnh từ bên ngoài đến
khám vào buổi sáng lẫn buổi chiều ngày thường,
nhưng những nơi này không nhận khám bệnh vào
ngày nghỉ, ngày lễ, đêm khuya. Trường hợp cấp
cứu vào ngày nghỉ hoặc đêm khuya thì sẽ do Trung
tâm cấp cứu vào ngày nghỉ và ban đêm đảm trách.
Khi đi khám bệnh xin đừng quên mang theo sổ
người được nhận dịch vụ y tế phúc lợi. Tại trung
tâm cấp cứu vào ngày nghỉ và ban đêm bác sĩ chỉ
kê đơn thuốc cho 1 ngày, vì vậy hãy nghe giải thích
đầy đủ khi đi khám bệnh.

●Khi bị đau răng vào ngày nghỉ

●休日・夜間急病センターで診察が受けられます

●休日に歯が痛くなったとき

Trung tâm sức khỏe răng hàm mặt hội bác sĩ nha
khoa sẽ đảm nhận. Đừng quên mang theo sổ Bảo
hiểm sức khỏe.

大きな病院は平日の午前中のみ、一般の病院、診
療所では平日の午前中に加えて夕方、外来患者を
受け付けているところが多く、夜間や日曜・祝日は
診療を受けることができません。夜間や休日の急
病時には市の休日・夜間急病センターが応急処置
を行っています。診察の際には健康保険証、福祉
医療受給者証が必要ですので忘れずに持って行き
ましょう。休日・夜間急病センターでは、医師の
処方により、1日分の薬が出ますので、診察の際
に十分な説明を受けてください。

歯科医師会口腔保健センターが対応しています。
健康保険証が必要ですので忘れずに持って行き
ましょう。

Nội dung khám: Xử lý cấp cứu cho bệnh nhân đau
răng
Giờ khám: Từ 9h30~12h
Ngày khám: chủ nhật; ngày lễ, ngày 14 tháng 8,
ngày 15 tháng 8, từ ngày 30 tháng 12 đến ngày 3
tháng 1
Trung tâm sức khỏe răng hàm mặt hội bác sĩ
nha khoa

288-5896
Himeji-shi Yasuda 3-chome 107

Khám bệnh vào ngày nghỉ: Khoa nội, Khoa nhi,
Khoa Tai mũi họng, Khoa mắt
Giờ khám: Từ 9h~18h
Ngày khám: chủ nhật; ngày lễ, ngày 15 tháng 8,
từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1

診療内容：歯科急患の応急処置
診療時間：午前9時30分〜正午
診 療 日：日曜、祝日・8月14日・8月15日・
12月30日〜1月3日
歯科医師会口腔保健センター 288-5896
姫路市安田3丁目107

休日の診療：内科・小児科・耳鼻いんこう科・眼科
診 療 時 間：午前9時〜午後6時
診 療 日：日曜日・祝日・8月15日・
12月31日〜1月3日

Ga JR Himeji

JR 姫路駅
山電・手柄駅
Ga Tegara

夜間の診療：内科・小児科
診 療 時 間：午後9時〜翌日午前6時
診 療 日：年中無休

Khám bệnh đêm khuya: Khoa nội, Khoa nhi.
Giờ khám: Từ 21h~6h giờ sáng ngày hôm sau.
Ngày khám: Quanh năm không có ngày nghỉ.

駅南大路
Đại lộ Ekinan

口腔保健センター
休日・夜間急病センター
298-0119
姫路市西今宿3丁目7-21

Trung tâm cấp cứu vào ngày nghỉ và ban đêm

298-0119

Trung tâm sức khỏe răng hàm
hội bác sĩ nha khoa

Himeji-shi Nishi Imajuku 3 chome 7-21
市役所

Nishiimajuku
Trạm cảnh sát Imajuku
西今宿
今宿交番
バス停
至青山 国道２号線 Quốc lộ số 2
Hướng
Aoyama

Cầu vượt Takaoka

Tòa thị chính

高岡歩道橋

Sở cứu hỏa 姫路西
Himeji Nishi 消防署

１F 休日・夜間
急病センター
Danh sách các nơi có bác sĩ khám
bệnh bằng tiếng nước ngoài
P77, 79
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Tầng 1 Trung tâm khám bệnh vào
ngày nghỉ và ban đêm

公園

Công viên

播磨高岡駅
Ga Harima Takaoka

JR姫新線

外国語で診療可能な医療機関情報
P.78、80

Tuyến Kishin
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