COLUNA DA SAÚDE

健康ワンポイント

Informações Setor KENKO SUISHIN-KA (Centro de Saúde)
☎ 0749 - 42 - 4887

乳がん検診・子宮頸がん検診をうけましょう！

O câncer da mama é o 1º lugar das causas de mortes de mulheres entre 30 a 64 anos de idade. E
também tem aumentado o número de casos de câncer do colo do útero em mulheres novas. Na
cidade de Aisho tem descoberto todo ano nos exames, anormalidades de céludas que podem causar
câncer do colo do útero e de mama.
O câncer da mama, o câncer do colo do útero são doenças curáveis caso for descoberta em fase
inicial. Vamos receber o exame periodicamente, sem falta. (O governo recomenda a receber
continuamente o exame uma vez a cada 2 anos.)
■

Programação de Exame do Câncer da Mama / Câncer do Colo do Útero
(O horário do exame será na parte da tarde todos os dias)
Data de exame

Local do exame

Data de exame

Local do exame

※Dia 6 de setembro (qui)
Dia 7 de setembro (sex)
Dia 13 de setembro (qui)
Dia 8 de setembro (sab)
※Dia 10 de setembro (seg)
Dia 5 de outubro (sex)
Centro de Saúde
Centro de Saúde
Dia 10 de outubro (qua)
Dia 14 de setembro (sex)
de Hatasho
de Echigawa
※Dia 15 de outubro (seg)
Dia 25 de setembro (ter)
Dia 20 de outubro (sab)
Dia 29 de setembro (sab)
Dia 23 de outubro (ter)
Dia 11 de outubro (qui)
● Dias que tem a marca ※ são dias que realizam somente o exame do câncer do colo do útero.
● Enviaremos a ficha de exame no começo do mês 8 (agosto) para as pessoas que receberam o
exame no ano passado/ano retrasado e que tem idade par. Pessoa interessada em receber o
exame da cidade e não recebeu a ficha, favor entrar em contato com o setor KENKO SUISHIN-KA
(Centro de Saúde).
● O exame de câncer da mama e do câncer do colo do útero é pelo sistema de reserva. Favor ligar
ou comparecer até o balcão do Centro de Saúde a partir do dia 21 de agosto (ter) durante o
horário de expediente e marcar o dia e o horário.
● É possível receber o exame de câncer do colo do útero também nas instituições médicas de Shiga.
Em relação à lista de instituições médicas possíveis de receber o exame, favor se informar no
Centro de Saúde.
● Pessoa aplicada ao cupom gratuito poderá receber o exame mesmo que tenha feito o exame no
ano passado. Enviamos o cupom no final do mês de 7 (julho) para as pessoas aplicadas.
Exame de Câncer da Mama
Pessoa aplicada: Pessoa com mais de 40 anos e de idade par à data 31 de março de 2013 (pessoa
que nasceu antes do do 1º de abril de 1973) ou pessoa de idade ímpar que não recebeu o exame
no ano passado.
Documentos necessários: Caderneta de saúde (caso possuir), ficha do Exame de Câncer de Mama
e a taxa de exame de 1.100 ienes (ou cupom gratuito)
Exame de Câncer do Colo do Útero
Pessoas aplicadas: Pessoa com mais de 20 anos e de idade par à data 31 de março de 2013
(Pessoa que nasceu antes do dia 1º de abril de 1993)
Documentos necessários: Caderneta de saúde (caso possuir), ficha do Exame de Câncer do Colo
do Útero e a taxa de exame de 1.000 ienes (ou cupom gratuito)
Exame de Câncer do Intestino Grosso
É possível fazer o exame de câncer do intestino grosso nos dias do exame de câncer da mama. É
um exame fácil. Coletar as fezes com o kit de exame e entregar no dia do exame. Pessoas que não
fizeram em junho ou julho vamos fazer nesta oportunidade.
Pessoa aplicada: Pessoa com mais de 30 anos de idade que mora na cidade de Aisho .
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Declaração da Situação Atual da Ajuda JIDO FUYO TEATE
「児童扶養手当現況届け」の提出をしてください！！
Família de mãe e filho ou família de pai e filho que recebe (ou está parado) a Ajuda JODO FUYO TEATE deve
realizar a declaração da situação atual [GENKYO TODOKE] uma vez a cada ano.
Esta declaração serve para analisar a situação familiar, a renda e os requisitos de pagamento à data 1º de
agosto. De acordo com esta declaração será decidido o pagamento da ajuda do mês de agosto em diante.
Caso não realizar a declaração da situação atual não receberá a ajuda do mês de agosto em diante. E, caso
não apresentar dentro de 2 anos, perderá a qualificação de receber esta ajuda. Portanto tomar muito cuidado.
■ Período da declaração:
Do dia 1º de agosto (qua) até o dia 31 de agosto (sex), das 8:30~17:15
(exceto sábados e domingos)

※Dia 2 (qui), dia 9 (qui), dia 16 (qui) e dia 23 estará aberta até às 19 horas.
■ Local onde realizar a declaração:
Setor KODOMO SHIEN-KA da Prefeitura de Aisho (Sucursal de Echigawa)
■ Outros:
Para analisar os documentos necessitará de 20~30 minutos. Solicitamos a vossa compreensão.
Informações Setor KODOMO SHIEN-KA (Sucursal de Echigawa) Tel: 0742 – 42 – 7693

Vacinas

~Vamos receber o quanto antes e ficarmos tranquilo!! ~
予防接種のご案内

～早めの接種で安心を！～

Para prevenir da doença temos que receber a vacina. Caso houver alguma vacina que ainda não
recebeu, vamos receber durante as férias de verão!
Pessoas aplicadas: Pessoas com a idade aplicada e que tem registro de
endereço na cidade de Aisho.
Como receber a vacina: Favor marcar a vacina nas instituições determindas da
cidade com antecedência e receber a vacina.
Despesa: Gratuita
Documentos necessários: Ficha de anamnese da vacina e
caderneta de Mãe e Filho [ BOSHI TECHO]
■Tipos de vacina de período fixo
Nome da vacina
Vacina Tríplice (DPT)
Vacina Dúplice (DT)

Para
1ª fase
Criança de 3 meses completos ~ 7 anos e 6 meses incompletos
2ª fase
Criança de 11 anos completos ~13 anos incompletos
1ª fase
Criança de 1 ano completo ~2 anos incompletos
2ª fase
Pessoa nascida entre 02/04/2006 ~ 01/04/2007
Sarampo・Rubéola
3ª fase
Pessoa nascida entre 02/04/1999 ~ 01/04/2000
4ª fase
Pessoa nascida entre 02/04/1994 ~ 01/04/1995
O modo de receber a vacina é diferente de acordo com a idade e
Encefalite Japonesa
número de vacinas
※Caso de dúvidas favor entrar em contato com o Centro de Saúde (Tel: 0749 – 42 – 4887)

ATENDIMENTO ATÉ ÀS 19 HORAS DO MÊS 8 DE 2012
平成 24 年 8 月の「窓口延長業務日」

Estamos atendendo até às 19 horas nas quintas-feiras abaixo, as pessoas que não podem vir à
prefeitura no período do serviço normal por motivo de trabalho, etc. Os serviços atendidos são: Registro
civil, resgistro de residência, registro de carimbo, certificados e serviços relacionados ao seguro nacional
de saúde, seguro nacional de pensão, assistência médica social, seguro de saúde para idosos. Alguns
trâmites não poderão ser feitas no atendimento prolongado.
Mês 8
(AGOSTO)

Dia 2 (qui)

Dia 9 (qui)

Dia 16 (qui)

Dia 23 (qui)
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Sucursal de
Echigawa

