
Cách tham gia 
 
 
 

Quầy lễ tân 

Hãy hỏi ở quầy lễ tân. Hoặc liên lạc với chúng 

tôi qua điện thoại 

 
 
 
 
 
 

 

Sự thích hợp  

Nếu kết quả của đơn đăng kí là đủ điều kiện thì 

chi phí điều trị phải trả sẽ được giảm hoặc được 

miễn phí. 

 
 
 
 
 
 
 

Tư vấn 

Nhân viên xã hội sẽ hỏi  thăm bạn về điều kiện 

sống và tình trạng sức khỏe. 

 

Hãy thảo luận với chúng tôi khi gặp khó khăn 

trong những trường hợp như thế này. 

 

Hãy cùng nhau tìm ra giải pháp 

 

・Không có thẻ bảo hiểm 

・Người có thẻ bảo hiểm ngắn hạn, có giấy chứng nhận bằng cấp 

・Những người gặp khó khăn trong việc thanh toán chi phí điều trị y tế do 

mất thu nhập tạm thời do chuyển dịch cơ cấu,do thất nghiệp, v.v.  

・Những người gặp khó khăn trong việc chi trả chi phí y tế bằng thu nhập từ 

lương hưu 

・Những người lo lắng về việc “ không thể chi trả chi phí điều trị” cho nên họ 

không  tiếp nhận điều trị.  

 

 

 
 

Tập đoàn y tế Kotobuki  Bệnh viện Yoshizawa 
 

〒367-0000  1216 - 1, Honjo City, Saitama 

Perfecture 
 

☎ 0495-21-7781 
HP ：http://www.yoshizawa-hospital.jp/ 

Để không còn việc bị hạn chế cơ hội tiếp nhận điều trị 

y tế vì lí do kinh tế 

 

Thông báo về chương trình 

khám và điều trị y tế miễn 

phí hoặc với chi phí thấp 

 

Chương trình khám 

điều trị y tế 
miễn phí hoặc chi 

phí thấp 
 

 

Chương trình hoạt động theo quy định tại 

điều 3, khoản 2 Luật Phúc Lợi Xã Hội 

Tập đoàn y tế Kotobuki  Bệnh viện 

Yoshizawa 

 



Chương trình khám điều trị y tế  

miễn phí hoặc chi phí thấp 

 

 

Q1: Những người có điều kiện như thế nào thì có thể tham gia? 

 

A1: Bất kì ai cũng có thể tham gia chương trình này nếu đáp ứng 

được điều kiện như sau 

・Những người đang tiếp nhận điều trị tại Bệnh viện Yoshizawa 

 

・Những  người đang gặp khó khăn trong việc thanh toán chi phí y tế  

vì lý do tài chính. Tuy nhiên, vẫn có một số điều kiện nhất định 

 

Q2: Có tiêu chuẩn nào cho đối tượng tham gia không?  

 
※Thu nhập của hộ gia đình được xác định dựa trên tiêu chuẩn của Bệnh viện đưa ra có tham khảo tiêu chuẩn nhận trợ cấp 

sinh hoạt do chính phủ quy định 

 

Tùy theo nhu cầu, thực trạng và tình hình khó khăn trong sinh hoạt Bệnh viện sẽ đưa ra mức miễn giảm 

 

・Chương trình này chỉ là biện pháp tạm thời để cải thiện cuộc sống sinh hoạt. Vì thế hãy cùng nhau tìm ra phương pháp để 

cải thiện cuộc sống sau này tốt hơn bằng cách vận dụng có hiệu quả nguồn lực xã hội, chương trình công cộng 

 

Q3:  Chi phí Y tế sẽ được miễn giảm khoảng bao nhiêu? 

 

A:    Khám và điều trị bảo hiểm ngoại trú và nội trú tại Bệnh viện Yoshizawa.  
Tuy nhiên, phần thanh toán tại nhà thuốc theo toa thuốc ngoài bệnh viện không được áp dụng. 

 

Q4：Quầy tư vấn và làm thủ tục ở đâu?  

 

A4：Những vị muốn tham gia đăng kí xin vui lòng liên hệ quầy lễ tân của bệnh viện Yoshizawa. 

 

Q5：Khi đến làm thủ tục cần đem theo những giấy tờ cần thiết gì?  

 

A5：Giấy tờ có thể chứng minh thu nhập ( như bảng lương, giấy chứng nhận lương hưu,…) 

 

 

Ga gần nhất (Ga JR Honjou)  
 
 

<Cửa phía Bắc> 

 

 Đi bằng Taxi mất khoảng 5 phút 

 Đi bộ khoảng 25 phút 

 

 

★Có thể đi chuyến Hanipon 

 

Chuyến Hanipon là dịch vụ vận chuyển tiện 

lợi có thể đặt trước bằng điện thoại để hẹn 

đón ở trạm xe buýt mong muốn và dừng ở 

trạm muốn đến.  

 

※ Tùy thuộc vào tình  trạng đặt vé cũng có 

trường hợp không thể đáp ứng được yêu cầu 

của quý khách.  

 

Phòng tiếp nhận đặt chỗ 

Số điện thoại liên hệ đặt  chỗ  0495-21-7797 

 

Sơ đồ 

 

bản đồ 

Đối tượng Mức miễn giảm Thời hạn miễn, giảm 

Người không có bảo hiểm, người không có nhà ở, người 

có thu nhập thấp, nạn nhân của bạo lực gia đình 

Những lao động có công việc không ổn định, không có chỗ 

ở, những nạn nhân của tổ chức buôn người 

 

Miễn toàn bộ hoặc một phần tổng chi 

phí y tế 

 

Nguyên tắc 1 tháng 

※Những người có thu nhập của hộ gia đình đáp ứng các 

tiêu chuẩn do Bệnh viện đặt ra 

Miễn toàn bộ phần chi phí khám chữa 

bệnh bằng bảo hiểm 

 

Nguyên tắc 6 tháng 

Miễn 50% phần chi phí khám chữa 

bệnh bằng bảo hiểm 

Nguyên tắc 6 tháng 

 


