
विदेशी बिरामीको स्िास््य जााँचको िारेमा 
 

सम्पूर्ण विदेशी बिरामीहरुको लागि  
विदेशी बिरामील ेयस अस्पतालमा जााँच गराउाँदा, स्िास््यकमी संग जापानिज भाषामा कम्यनुिकेसि हुििसकेको 
खण्डमा, सुरक्षित स्िास््यसिेा उपलब्ध गराउि िसककि ेहुिसक्छ। 
त्यसकारण यस अस्पतालका स्िास््यकमीले बिरामीसंग जापानिज भाषामा कम्यनुिकेसि गिन मुश्ककल ठहयानएको 
खण्डमा, यस अस्पतालले अिुिादकको व्यिस्था गि,े र त्यसिापत लाग्ि ेखचन निम्ििमोश्जम बिरामील ेिहेोिुनपि ेकुरा 
तपाईंलाइ पुिनसुचचत गररन्छ। 

 
अििुादक खचन 

िगन खचन (ट्याक्स सहहत) 

फोि माफन त अिुिादि प्रती केशको 5,500 ऐि 

प्रत्त्यि अिुिादि 
चार घण्टा भभत्र 26,400 ऐि देखख 

चार घण्टा भन्दा माचथ प्रनत घण्टाको 6,600 ऐि  

* प्रायजसो फोि माफन त अििुादि प्रदाि गररिछे, तर लामो समय अस्पताल भिान भएको खण्डमा 
या जरुरर ठानिएको खण्डमा प्रत्त्यि अिुिादिको व्यिस्था गिुनपि ेहुिसक्छ 

 

जापानको सािणजाननक स्िास््यबिमा कार्ण नभएका बिदेशी बिरामीहरु 
ई. श 2018 साल ५ महहिा १गतदेेखख यस अस्पातालमा, जापािी िागररकता िभएका र जापािको कुिपैनि िाहाल 
सािनजानिक स्िास््यबिमा िभयका विदेशी बिरामीको स्िा्य जााँच खचन भिरे स्िास््यबिमा पोइन्ट १ पोइन्टको 20 
ऐि को दरल ेहहसाि गररिछे (यसमा ट्याक्स छुट्टै लग्िछे)| साथ,ै भिान भएको खण्डमा, स्पसेल रुम प्रयोग खचन या 
कागजी खचनहरु छुट्टै लाग्िछे। 
 

स्िास््य पयणटकको रुपमा आउनुहुनेहरुकालागि 
यस अस्पातलले विदेशी बिरामीहरु लाई सुरक्षित र भरपदो स्िास्थसेिा प्रदाि गिन जापाि एमजनन्सी अभसस्टान्स 
कम्पनि (तल EAJ) संग मध्यस्तकतानको कायनसंझौता गरेको छ। स्िास्थ जााँच गराउि चाहि ेविदेशी बिरामीहरुल े
मुख्यतः  EAJ माफन त प्रकिया अपिाउिुपिे हुाँदा, सल्लाह या जााँचका लाचग भसधै EAJ मा सम्पकन  गिन हुि 
अिुरोध गदनछौं। 
* आकश्स्मक स्िास््य जााँचको लाचग आउिुभएकाहरुकालाचग यो सिेा लागु हुि ेछैि 
 
सुलभ र भरपदो स्िास्थसिेाकालाचग तपाईंको िुझाई र सहयोगको बििम्र अिुरोध गदान छौं। 
 

जापाि एमजनन्सी अभसस्टान्स कम्पनि 
● फोि      +81-3-3811-8600    * उपलब्ध भाषाहरु, जापानिज, अंग्रेजी, रभसयि, चाइनिज 
● प्रत्त्यि अिुिादि उपलब्ध भाषाहरु 

जापानिज, अंग्रजेी, रभसयि, चाइनिज, कोररयि, अरबियि, थाई, इटाभलयि, इन्डोिभेसयि, िंगाली इत्याहद 
* यी िाहेकका भाषाकालाचग सम्पकन  गिुनहोस 

● इमेल   mj-info@emergency.co.jp 
* आिदेि या सोधपुछका लाचग माचथ को इमेलमा सम्पकन  गिुनहोस 



● EAJ माफन त मध्यस्तकतान हुिे काम 
–स्िास्थ पररिण भभजाको धरौटी बिमा 
–स्िास्थ पररिण खचनको भुक्तािी एजने्ट सेिा 
–स्िास्थ पररिण अिुिादि  
–यातायात या िसाईको व्यिस्था 
–२४ घण्टा हटलाइि फोि सुविदा 


