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Chúng tôi giải thích về y tế của Nhật và hướng dẫn về cách đi khám bệnh, các thủ tục nhập viện, đối phó lúc cấp
cứu, tiệm thuốc và bảo hiểm y tế tại cơ quan y tế.

1 Cơ quan y tế
Khi bị bệnh, thương tật thì sẽ khám ở cơ quan y tế. Ở đây, chúng tôi sẽ giải thích chủng loại và qui tắc của cơ
quan y tế.

1-1 Kiến thức cơ bản về cơ quan y tế
(1) Các loại cơ quan y tế
Cơ quan y tế của Nhật được chia làm hai loại: Loại thứ nhất là các bệnh viện lớn có trang bị các thiết bị cho việc
chữa trị và nhập viện, loại thứ hai là những phòng mạch và bệnh viện tư phục vụ cho những bệnh tật nhỏ thông
thường.
Phòng mạch, bệnh viện tư, phòng khám và chữa bệnh là cơ quan y tế mà có thiết bị phục vụ cho việc nhập viện
dưới 20 giường, thông thường là không có thiết bị phục vụ cho việc nhập viện, ở đó nhận chữa trị các triệu
chứng nhỏ, nhẹ.
Mặt khác những bệnh viện lớn là nơi có trang bị các thiết bị khám và chữa bệnh. Bệnh viện quốc gia và công
lập có trang bị thiết bị hiện đại theo từng khoa. Nếu không có giấy giới thiệu của phòng mạch thì khi chữa trị tại
bệnh viện lớn có trên 200 giường có trường hợp sẽ phải chi trả thêm các khoản phí nhỏ .
Trước tiên hãy khám bệnh ở các phòng khám và chữa bệnh, sau đó nếu cần thì nên nhận sự chữa trị theo
chuyên môn tại các bệnh viện lớn. Khi bị bệnh thì mình phải bình tĩnh với bệnh hoạn đó. Vì vậy chúng tôi
khuyên bạn nên dò hỏi xem gần đó có cơ quan y tế nào hay không trước.
Phòng khám và chữa bệnh tư nhân
thông thường

Bệnh viện lớn
Bệnh, triệu chứng, thương tật nặng

Triệu chứng nhẹ như cảm cúm, đau bụng.

Giấy giới thiệu
Khi phát hiện bệnh nặng.
Khi cần phải phẫu thuật hay nhập viện.

Bệnh viện, phòng mạch

Bệnh viện lớn (bệnh viện đa khoa)
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(2) Các khoa
Tùy theo bệnh, thương tật tại phòng mạch và bệnh viện có sự phân chia khoa chữa trị. Có hai loại: Loại thứ
nhất là bệnh viện tổng hợp có hầu hết các khoa chữa trị, loại thứ hai là chỉ có một vài khoa chuyên môn nào đó
thôi như bệnh viện tư và phòng mạch. Do đó khi khám bệnh nên lựa chọn nơi phù hợp với bệnh tật, thương tật
đang bị. Các khoa chính là nội khoa, ngoại khoa và khoa nhi .v.v... Những bệnh viện càng lớn thì những khoa
chữa trị chuyên môn lại càng được chia nhỏ. Dưới đây chúng tôi giới thiệu một số ví dụ thực tế về việc chữa trị
tại một số khoa như sau.
Các khoa trị liệu
Khoa nội

Khoa ngoại
Khoa nhi
Khoa chỉnh hình

Khám chữa trị thông qua việc sử dụng thuốc, bắt đầu từ bệnh cảm đến các bệnh thông
thường. Khi không biết là đang bị bệnh gì thì trước nhất nên khám bệnh tại đây.
Tiến hành việc chữa trị các vết thương bên ngoài, cơ bản là tiến hành các loại chữa trị mà
cần có phẫn thuật.
Đối tượng là trẻ em, học sinh tiểu học, khám và chữa các bệnh thông thường.
Gãy xương, trật khớp, đau lưng .v.v... khám. Chữa trị các bệnh liên quan đến cơ bắp, xương
và khớp.

Khoa mắt

Khám và chữa các bệnh liên quan về mắt, có kiểm tra thị lực.

Nha khoa

Khám và chữa trị các bệnh liên quan đến răng như chữa răng sâu.

Ngoài ra còn có khoa tai mũi họng, khoa da liễu, khoa sản, phụ khoa, khoa tiết niệu, khoa thần kinh, khoa thần
kinh não .v.v...
Khi đến bệnh viện lớn mà không biết nên đi đến khoa nào thì hãy trình bày triệu chứng và hỏi chi tiết tại quầy
tiếp tân.
(3) Chế độ luân phiên theo thứ tự và chế độ đăng ký khám bệnh
Hầu hết các bệnh viện tư nhân và công lập của Nhật thực hiện chế độ luân phiên khám bệnh. Do đó có khi phải
chờ từ 1 đến 2 tiếng. Tuy nhiên thông thường nha khoa thực hiện chế độ đang ký. Ngoài ra cũng có bệnh viện
tư nhân và công lập thực hiện chế độ đăng ký. Bạn nên xác nhận trước khi đi khám.

