Các câu hỏi giải đáp liên quan đến việc khám chữa bệnh miễn phí hoặc với chi phí thấp
Tập đoàn y tế Kotobuki - Bệnh viện Yoshizawa
Q1: Vì sao Bệnh viện bắt đầu triển khai chương trình khám chữa bệnh miễn phí hoặc với chi phí
thấp?
A1: Ở Bệnh viện chúng tôi, từ trước đây có không ít bệnh nhân phải lo lắng về việc chi trả chi phí điều trị.
Ngoài ra, do tình hình xã hội gần đây như ảnh hưởng của virus Corona, tôi nghĩ số người gặp khó khăn
về mặt tài chính sẽ tăng. Và mong muốn của chúng tôi là sẽ không có trường hợp không thể tiếp nhận
điều trị do khó khăn về mặt tài chính.
Q2: Xin hãy cho biết sự khác biệt giữa chương trình hoạt động này và hỗ trợ y tế theo trợ cấp sinh
hoạt
A2: Trên nguyên tắc đơn đăng kí nhận trợ cấp sinh hoạt sẽ được chấp nhận khi đáp ứng một số điều kiện
nhất định. Nếu là trợ cấp sinh hoạt thì đương nhiên là bệnh nhân không phải chịu bất cứ chi phí nào khi
nhận hỗ trợ y tế, và cũng không cần thiết tham gia sử dụng chương trình này. Tuy nhiên trên thực tế thì
có nhiều người mặc dù thu nhập thấp, nhưng họ không nhận trợ cấp sinh hoạt mà tự cố gắng, và những
người có thu nhập thấp nhưng không đáp ứng được mức tiêu chuẩn, mà chỉ gần bằng mức tiêu chuẩn để
được nhận trợ cấp sinh hoạt. Và chương trình hoạt động này cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế miễn phí
hoặc với mức chi phí thấp cho những người không đủ đáp ứng điều kiện để nhận trợ cấp sinh hoạt.
Q3: Có thời hạn tham gia sử dụng chương trình này không? Và có thể gia hạn được không?
A3: Chương trình này về nguyên tắc, có thời hạn nhất định. Giả sử bạn đang thất nghiệp và do không có
dư giả về kinh tế, nếu cứ để bệnh mà không đi khám thì tình trạng bệnh sẽ ngày càng trầm trọng hơn. Và
nếu cứ như vậy tình trạng sức khỏe xấu đi, khó có thể tìm được việc làm. Vậy cho nên, bằng cách không
bỏ lỡ cơ hội tiếp nhận điều trị thích hợp để giảm chi phí điều trị, ngăn ngừa bệnh triển biến xấu, thì trong
tương lai bạn có thể tìm được việc làm. Do đó, để có thể điều trị tốt nhất trong khoảng thời gian giới hạn,
chúng tôi đã đặt ra thời hạn. Mặc dù có thời hạn nhất định, nhưng vẫn có thể gia hạn tùy thuộc vào hoàn
cảnh cá nhân.
Q4: Khi sử dụng chương trình này, có giới hạn địa chỉ nơi sinh sống không?
A4: Không có giới hạn địa chỉ nơi sinh sống. Cho dù bạn sống ở đâu khi đến khám ở Bệnh viện của
chúng tôi bạn có thể tham gia sử dụng chương trình này nếu đáp ứng một số điều kiện riêng.
Q5: Không có bảo hiểm thì có thể tham gia được không?
A5: Nguyên tắc thì có thể tham gia sử dụng trong thời hạn 1 tháng. Tuy nhiên, trong khả năng có thể
chúng tôi sẽ hỗ trợ tìm kiếm nhiều chương trình hoạt động khác để bạn không bị rơi vào tình trạng không
có bảo hiểm.
Q6: Tôi không có xe để đi khám bệnh và tôi không thể đi taxi. Không có phương tiện nào để đến
Bệnh viện, thì phải làm sao?

A6: Nếu trong thành phố thì có “chuyến Hanipon” với giá rẻ. Ngoài ra, ở Bệnh viện của chúng tôi tuy có
giới hạn về địa điểm và thời gian nhưng có cung cấp dịch vụ đưa đón miễn phí đến Bệnh viện, vì vậy hãy
liên hệ với chúng tôi ở phòng tư vấn.
Để biết thông tin chi tiết về cách tham gia sử dụng chương trình, vui lòng tham khảo tờ đính kèm hoặc
liên hệ với người phụ trách.
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