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Hướng dẫn sinh hoạt đa ngôn ngữ Phiên bản thành phố Nishinomiya 

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh, tiêm chủng    
 
 
Thành phố Nishinomiya thực hiện khám sức khỏe cho trẻ sơ sinh, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe và tiêm chủng tương 
ứng với quá trình lớn lên của đứa trẻ. 
 
 
○ Dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh   
Thành phố cung cấp dịch vụ tư vấn, hướng dẫn do y tá sức khỏe cộng đồng, điều dưỡng hộ sinh, v.v., đến nhà, gặp mặt 
trao dổi, điện thoại, v.v. để thực hiện, đồng thời tiến hành khám sức khỏe như xác nhận tình trạng phát triển, tình trạng 
lớn lên, v.v. cho trẻ 4 tháng, 10 tháng, 1 tuổi 7 tháng và 3 tuổi 5 tháng. 
 
Nơi liên hệ    

Trung tâm chăm sóc sức khỏe thành phố Nishinomiya  
Trung tâm chăm sóc sức khỏe và phúc lợi trung tâm  0798-35-3310 
Trung tâm chăm sóc sức khỏe thành phố Nishinomiya  
Trung tâm chăm sóc sức khỏe và phúc lợi Naruo           0798-42-6630 
Trung tâm chăm sóc sức khỏe thành phố Nishinomiya  
Trung tâm chăm sóc sức khỏe và phúc lợi Kitaguchi   0798-64-5097 
Trung tâm chăm sóc sức khỏe thành phố Nishinomiya  
Trung tâm chăm sóc sức khỏe và phúc lợi Shioze         0797-61-1766 
Trung tâm chăm sóc sức khỏe thành phố Nishinomiya  
Trung tâm chăm sóc sức khỏe và phúc lợi Yamaguchi      078-904-3160 

         
 
 
○ Tiêm chủng   
Thành phố thực hiện tiêm chủng định kỳ như Rota vi-rút, viêm gan B, Hib, viêm phổi tụ cầu ở trẻ em, 4 trong 1 (bạch 
hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt), 2 trong 1 (bạch hầu, uốn ván), bại liệt bất hoạt, BCG, hỗn hợp sởi và rubella, sởi, rubella, 
thủy đậu, viêm não Nhật Bản, v.v. dành cho đối tượng là trẻ nhũ nhi và trẻ nhỏ. Nếu con bạn ở độ tuổi thuộc đối tượng 
tiêm chủng, vui lòng đặt lịch hẹn trước với cơ y tế ủy thác và đi tiêm chủng. Ngoài ra, nếu bạn tiêm chủng ở ngoài 
thành phố thì cần phải làm thủ tục trước. Vui lòng liên hệ với ban phụ trách bên dưới chậm nhất là 10 ngày trước ngày 
tiêm Ngoài ra, thông tin mới nhất về tiêm chủng, v.v... cũng được thông báo trên bản tin của văn phòng hành chính 
thành phố và trang web của thành phố. 
 
Nơi liên hệ Ban y tế dự phòng của Trung tâm chăm sóc sức khỏe thành phố Nishinomiya 0798-35-3308 
 
 “Sức khỏe mẹ và bé” 
https://cms.nishi.or.jp/preview/3d42709d-1e26-41c4-b453-2b7ee41506e4/vetonamuseikatsu.files/vn11-01-2023.pdf 
 
*Lưu ý: Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ thông qua người biết tiếng Nhật. 
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