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Serviço do posto de saúde  
  

Para que todos possam usufruir de uma boa saúde, Nishinomiya-shi Hokenjo (posto de saúde da 

cidade de Nishinomiya)  tel. 0798-26-3666 presta vários tipos de serviços a população. Tais como:  

  

 

○ Prevenção de doenças  

Realizam-se exames de saúde e vacinação, exames preventivos de câncer, atendem a consultas de 

saúde.  

Dependendo do caso pode ser gratuito ou pago.  

Embora os exames e vacinas sejam pagas, pode-se receber exames de saúde/exames preventivos de 

câncer e vacinas bem mais em conta do que instituições médicas. 

 

Mais informações:  

Consulta sobre saúde: Divisão da comunidade de cuidados de saúde 

Nishinomiya-shi Hoken-jo Chiiki Hoken Ka     0798-35-3310 

Exame de saúde /Exames preventivos de câncer: Divisão de promoção da saúde  

Nishinomiya-shi Hoken-jo Kenko-Zoshin Ka      0798-35-3127 

Vacinação: Seção de proteção à saúde           

Nishinomiya-shi Hoken-jo Hoken Yobou Ka     0798-35-3308 

 

 

○ Para família composta de mãe e filho  

Realizam-se consultas a gestantes, na hora do parto, educação do filho , exames de saúde a 

gestantes. Veja o item 11 parto / educação do filho. 

 

Mais informações:  Divisão da comunidade de cuidados de saúde   

Nishinomiya-shi Hoken-jo Chiiki Hoken Ka       0798-35-3310  

  

 

○ Problema psicológico  

Realizam-se consultas de pessoas ou a família com doenças psicológicas como esquizofrenia, 

demência, alcoolismo e outros problemas mentais. 

 

Mais informações:  Divisão de promoção da saúde  

Nishinomiya-shi Hoken-jo Kenko-Zoshin Ka   0798-26-3160  

 

  

○ Costume alimentar  

Realizam-se consultas quanto a alimentação diária, ou dúvidas e consultas sobre o produto  

alimentar.  

 

Mais Informações:   

Consulta sobre nutrição: Divisão da comunidade de cuidados de saúde 

Nishinomiya-shi Hoken-jo Chiiki Hoken Ka       0798-35-3310 
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Consulta sobre nutrição especial as pessoas enfermidades: Divisão de promoção da saúde 

Nishinomiya-shi Hoken-jo Kenko-Zoshin Ka       0798-26-3667 

Consulta sobre aditivo alimentar : Divisão de higiene alimentícia 

Nishinomiya-shi Hoken-jo Shokuhin Eisei Ka   0798-26-3776 

 

 

○ Saúde dos dentes  

Atendem-se consultas referente sobre saúde bucal, problemas nos dentes e gengivas, etc. 

 

Mais informações: Divisão de promoção da saúde  

Nishinomiya-shi Hoken-jo Kenko-Zoshin Ka   0798-26-3667  

 

  

※OBS: Mais informações procure ir acompanhado de uma pessoa que fale o idioma japonês. 


