
 
VỀ VIỆC KHÁM BỆNH CHO BỆNH NHÂN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

 
 
Đối với tất cả bệnh nhân là người nước ngoài: 

Chúng tôi cho rằng sẽ không thể cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế một cách an toàn nếu người 
bệnh không thể giao tiếp bằng tiếng Nhật với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khi họ đến bệnh 
viện của chúng tôi. 
Do đó, nếu nhân viên y tế bệnh viện gặp khó khăn khi giao tiếp bằng tiếng Nhật, thì chúng tôi sẽ 
sắp xếp thông dịch viên y tế tại bệnh viện của chúng tôi và các bạn phải chi trả phí thông dịch đó. 

 

Phân loại Giá (đã bao gồm thuế) 

Thông dịch qua điện thoại 5,500 JPY/ 1 trường hợp 

Thông dịch viên đi cùng 
Từ 26,400 JPY/ 4 giờ đầu 

Từ 6,600 JPY/ mỗi giờ tiếp theo sau 4 giờ đầu 

※Về cơ bản, chúng tôi sẽ sử dụng thông dịch qua điện thoại, nhưng trong trường 

hợp nằm viện dài ngày, nếu cần thiết thì cũng có khả năng phải sử dụng thông dịch 

viên trực tiếp đi cùng. 

Đối với bệnh nhân người nước ngoài không có thẻ bảo hiểm y tế công cộng của Nhật Bản: 
Từ ngày 1 tháng 5 năm 2018, tại Bệnh viện của chúng tôi, chi phí khám bệnh cho bệnh nhân 
người nước ngoài không có bảo hiểm y tế công cộng hiệu lực tại Nhật Bản sẽ được tính ở mức 20 
yên cho mỗi một điểm phí bảo hiểm y tế (ngoài ra sẽ phải chịu thuế tiêu thụ). Hơn nữa,sẽ phát 
sinh các chi phí như phí sử dụng phòng riêng và phí cung cấp văn bản giấy tờ. 
 
Trường hợp đến viện với mục đích du lịch y tế: 

Để cung cấp dịch vụ y tế một cách thuận lợi và an toàn cho bệnh nhân người nước ngoài, 
chúng tôi đã ký thỏa thuận hợp tác về dịch vụ điều phối viên y tế với Công ty TNHH Hỗ trợ khẩn 
cấp Nhật Bản (sau đây gọi tắt là EAJ). Trong trường hợp người nước ngoài có nguyện vọng muốn 
khám bệnh tại bệnh viện chúng tôi thì về nguyên lý chúng tôi sẽ giải quyết các thủ tục thông qua 
EAJ. Vì vậy khi có nguyện vọng khám bệnh hoặc trao đổi thông tin vui lòng liên hệ trực tiếp với 
EAJ. 

※Trường hợp phải khám cấp cứu sau khi sang Nhật, sẽ nằm ngoài đối tượng này. 

 
Để thực hiện dịch vụ y tế một cách thuận lợi và an tòan, rất mong các bạn hiểu rõ và hợp tác với 
chúng tôi. 
 
Công ty TNHH Hỗ trợ khẩn cấp Nhật Bản 

◎Điện thoại: +81-3-3811-8600.  

※ Ngôn ngữ hỗ trợ là tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc 

 

◎Thông dịch viên phái cử các ngôn ngữ: 

Nhật Bản, Anh, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ả Rập, Thái Lan, Ý, Indonesia, Bengal, v.v. 

※Nếu có yêu cầu về ngôn ngữ khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi. 

 

◎ E-mail: mj-info@emergency.co.jp 

※ Khi yêu cầu hoặc cần trao đổi thông tin, xin vui lòng liên hệ theo email này. 

 

◎Các dịch vụ điều phối y tế của EAJ: 

+ Bảo lãnh thị thực visa y tế 
+ Trung gian thanh toán chi phí y tế 
+ Cung cấp thông dịch viên, dịch thuật y tế. 
+ Sắp xếp nơi lưu trú, phương tiện đi lại. 
+ Liên lạc 24/24 qua điện thoại. 


