Guia de Hospitais para Crianças
(Resumo)

Prefeitura de Okazaki-Hokenjo

Em caso de não conseguir esperar até o dia seguinte para ir ao médico
◎ Nível 1 (emergência inicial) Instituição médica

◇Associação Médica de Okazaki
Emergência noturna, 365 dias ao ano
Caso não consiga esperar até o dia seguinte
Atendimento diário com pediatras locais e pediatras de hospitais
universitários da província.
（Horário）Todos os dias das 19：30 às 22：30
（Departamentos）Clínica geral、Cirurgia、Pediatria
（Tel）0564 52-1906 ※ À partir das 18：00
Endereço: Okazaki-shi Tatsuminishi ichi-chōme 9-1 ishi-kai kōshū
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◇Instituições médicas de plantão
A lista de médicos de plantão nos domingos, feriados e feriados de fim de ano (de 12/31 à１/3), é
publicada na página do Shisei Dayori todo mês.
（Atendimento） Das 9：00 às 12：00 e das 14：00 às 18：00
（Departamentos） Clínica geral, Pediatria e Cirurgia
Obstetria e ginecologia (plantão)
Dermatologia, otorrinolaringologia, oftalmologia

◇Centro Geral de Odontologia de Okazaki
Atendimento de emergência à noite, feriados, feriado de fim de ano
durante o dia
(Recepção） De segunda à sábado, das 19：30 às 22：30
Domingos, feriados, feriados de fim de ano: Das 9：00 às 11：30 e das
13：00 às 15：30
（Tel）0564 21-8000 ou 21-0501
（Endereço）Okazaki-shi Nakamachi 4-6-2（Okazaki Genkikan, lado
norte）

Em caso de atendimento de emergência e outras instituições não estiverem funcionando.
◎Nível 3 (casos mais graves) Instituições médicas

◇Hospital Municipal de Okazaki (Shimin Byôin)
O hospital é responsável pelo tratamento de doenças graves e com risco de vida. A prioridade são os
pacientes em estado grave. Faça uma consulta caso os sintomas estiverem mais fortes do que o normal,
quando tiver carta de apresentação de outras instituições e quando outros locais de emergência não
estiverem funcionando.
（Tel）0564 21-8111
（Endereço）Okazaki-shi Kôryuji-chô Aza Gô Shoai 3-1

Em caso de não ter carta de apresentação, será cobrada uma taxa extra.
Taxa extra (valor arcado pelo paciente): 5,000 ienes＋imposto

Mesmo aqueles que possuem o auxílio médico infantil ou o subsídio médico para famílias monoparentais
também terão que pagar a taxa.

◎Quando não souber onde se consultar・Informações sobre como tomar medicamentos

◇Centro de Informações de emergência médica de Aichi ken
Informações de instituiçoes médicas que funcionam durante a noite e feriados. Atendimento 24
horas. 365 dias ao ano.（Tel）0564 21-1133

◇Associação de farmacistas de Okazaki. Consultas durante à noite
É possível pedir informações sobre o uso de medicamentos
（Horário da recepção）Das 20：00 às 6：00

（Tel）080-9730-5274

