
Khám bệnh khẩn cấp ngày nghỉ lễ, Chủ Nhật và ban đêm
※Lưu ý
Có thể phát sinh trường hợp không đáp ứng khám được, nên nếu có thể hãy đi cùng với người có
khả năng hiểu tiếng Nhật.

Nếu bị bệnh vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, Chủ Nhật… 【Cơ sở y tế làm việc ngày nghỉ】

l Các cơ sở y tế của thành phố sẽ luân phiên nhau khám bệnh

ž Phụ khoa・khoa tai mũi họng・khoa mắt khám luân phiên theo tuần với thành phố Maebashi.

ž Các phòng khám đặc biệt khoa Nhi rất đông bệnh nhân nên có thể phải chờ lâu, kính mong thô
ngcảm.

l Trung tâm y tế bệnh cấp tính ngày nghỉ, ban đêm thành phố Takasaki cũng tiến hành
khamNhi khoa vào buổi sáng.

※Hãy hỏi trước thông tin về cơ sở y tế có khám bênh hay không.

Ngày khám Khoa Thời gian khám Địa chỉ Tel
Chủ Nhật・
Ngày nghỉ lễ

khoa Nhi Từ 9 giờ sáng~

12 giờ trưa

Tầng 1 Trung tâm bảo vệ sức khỏe tổng hợp

thành phố Takasaki

Địa chỉ: Takasaki, Takamatsuchou 5-28

027-381-6119

Ngày khám Khoa Thời gian khám Địa chỉ

Khu vực Takasaki Chủ Nhật, ngày nghỉ l

ễ

kỳ nghỉ tết Dương lịch

(29/12~3/1)

Khoa Nội・khoa Nhi・
khoa Ngoại・khoa chấn

thương chỉnh hình・Phụ
khoa・khoa tai mũi h ọ

ng・khoa mắt

Từ 9 giờ sáng

~ 6 giờ chiều

Các cơ sở y tế khá

m bệnh ngày nghỉ

(Xem thông tin tại

báo Takasaki

Kouhou, Website th

ành phố Takasaki,

hay báo trong ngày

…)

Khu vực Kurabuchi・
Misato・Gunma・
Haruna

Chủ Nhật, ngày nghỉ l

ễ

kỳ nghỉ tết Dương lịch

(29/12~3/1)

Khoa Nội

Khu vực Shinmachi・
Yoshii

Chủ Nhật, ngày nghỉ l

ễ

kỳ nghỉ tết Dương lịch

(29/12~3/1)



Nếu bị bệnh vào ban đêm… 【Trung tâm y tế bệnh cấp tính ngày nghỉ, ban đêm】

Hệ thống thông tin y tế tổng hợp tỉnh Gunma (có thể tìm kiếm bằng tiếng nước ngoài)
ž Là trang Web do tỉnh Gunma cung cấp thông tin, có thể tìm kiếm hiệu thuốc, phòng sinh, phò

ngkhám răng, các cơ sở y tế, bệnh viện trong tỉnh Gunma.
ž Bạn có thể tìm kiếm các thông tin mình cần như:

- Phòng khám Nhi làm việc vào chiều thứ 7?
- Phòng khám da liễu gần nhất ?
- Phòng khám có bác sĩ chuyên khoa?
- Cơ sở y tế có dịch vụ đến khám tại nhà?...

http://www.med.pref.gunma.jp Có thể sử dụng điện thoại di động

Ngày khám Khoa Thời gian khám Địa chỉ

Hàng ngày khoa Nội

khoa Nhi

Ngày thường (Thứ 2~ thứ

6)

Thứ 7, Chủ Nhật, ngày nghỉ

lễ, kỳ nghỉ tết Dương lịch

(29/12~3/1)

Từ 7 giờ 30 ~ 10 giờ

tối

Từ 7 giờ tối đến 10

giờ chiều

Trung tâm y tế bệnh cấp tính ngày

nghỉ, ban đêm Takasaki.

Tầng 1 Trung tâm bảo vệ sức khỏe

tổng hợp thành phố Takasaki

Địa chỉ: Takasaki, Takamatsuchou

5-28

Tel: 027-381-6119

http://www.med.pref.gunma.jp

