Favor ler antes de se submeter ao exame.
Destino/対象

Cidadãos com registro de endereço no município de Toyohashi, em idade de 60 e 65 anos
neste ano administrativo.
（Idade de referência na data de 31 de março de 2023）
Conteúdo do Exame/検診の内容
Conteúdo
内容
Instituições Mé
dicas
(Vide tabela à
abaixo)
※

Taxa do
Exame
検診料

Período de
realização
実施期間

\900

9/MAI
à
31/JAN

※Questionário médico,
Exame de pressão intra-ocular,
Exame de fundo de olho,
Exame biomicroscópico※

O biomicroscópio é o aparelho usado para a avaliação de anormalidades na córnea e no cristalino

Levar/持ち物
Guia de exame/

Kenshinhyou
Taxa do exame/

Kenshinryou

Comprovante do
seguro de saúde/

kemkouhokensyo

Favor preencher, na página da 【Frente】escreva o número do telefone e no
【Verso】os dados do questionário, levando-o sem separar as folhas.
Caso esteja escrito 「Pago」na guia de exame, no campo da taxa do exame, será
necessário pagar a taxa do exame.
É gratuito para famílias isentas do imposto municipal e provincial e famílias que
recebem o Subsídio de Subsistência.
※ A situação da renda familiar é a do imposto tributado em Ano fical 2021 (sobre a
renda total auferida em 2020), e a data-base de 01/JAN/2021, refletirá sobre a
unidade familiar.
※ Em caso de dúvidas sobre as taxas dos exames, favor consultar sem falta, antes do
exame.
Caso faça outros exames ou tratamentos além do exame previsto, estes exames serão
pagos.

Itens importantes/注意事項
○ Será aplicado um remédio para dilatar as pupilas, após o exame sentirá ofuscamento.
Favor não dirigir após o exame por algumas horas, por ser muito perigoso.
○ Aqueles que estão em tratamento ou fazem exames similares regularmente, favor consultar o médico.
○ Favor pegar o resultado dos exames na instituição médica onde for realizado o exame.
○ As informações pessoais relacionadas aos exames, não serão utilizadas para outros fins, além dos de
serviços de saúde.
Algumas instituições médicas exigem hora marcada e podem encerrar a
recepção das reservas antes do período dos exames, quando o número de vagas
que são limitadas forem preenchidas. Recomendamos que façam os exames o
quanto antes.
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Lista das Instituições Médicas que Realizam os Exames
実施医療機関一覧

Dependendo do dia, pode haver congestionamento no atendimento e não ser possível fazer o
exame, favor confirmar previamente, sem falta, sobre a necessidade ou não de marcar a reserva,
com a instituição médica.
Distr.
Escolar do
Primário

Endereço
所在地

Telefone
電話

Emoa Ganka

Matsuyama

Ekimae Oodoori 1

５４－０４８１

Ooishi Ganka

Azumada Miyashita-cho

Kakihara Ganka Clinic

Tsutsujigaoka

Nomes das Instituições Médicas
医療機関名

Kikuchi Seikeigeka Ganka Clinic Takashi

６４－００８１

Tsutsujigaoka 2

６３－５１３９

Takashi Hongou-cho

３８－１０１０

Kouseikai Byouin

Axumada Azuma-cho

６１－３０２４

Kojima Ganka Iin

Hukuoka Nishi Koike-cho

４５－４９０８

Kobayashi Ganka

Matsuyama

Takashi Ganka Iin

Ashihara Takashi-cho

Takeuchi Ganka Clinic
Tomiyasu Ganka

Ekimae Oodoori 2

Sakae Yamada Niban-cho
Azumada Azumada-cho

５５－５７１７
４７－２２０６
３７－７３７３
６４－１５５８

Toyohasi Sky Ganka Clinic

siota

Muro-cho

４５－１５５５

Toyohashi Minami Fujii Ganka Clinic

Ueta

Ueta-cho

２５－７１１１

Narita Kinen Byouin

Hanei

Hanei Honmachi

３１－２１６７

Hata Ganka Clinic

Imure

Imure Kita 1

６４－１７７７

Tsutsujigaoka 2

６３－７７５５

Yayoi-cho

４８－２２１１

Himawari Ganka
Yayoi Byouin

Tsutsujigaoka

Sakae
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