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3. Chi trả phí y tế công cộng  
 

(1) Phí y tế dành cho người bị khuyết tật nghiêm trọng về thể chất và tinh thần 
Đối với những người có Sổ xác nhận người khuyết tật về thể chất (cấp độ 1, 2, 3) hoặc Sổ xác 

nhận người khuyết tật về trí tuệ (○A, A, ○B) khi đến điều trị tại các cơ sở y tế sẽ được ngân sách 
nhà nước hỗ trợ chi trả tương đương với khoản tiền phải tự chi trả. Tuy nhiên, sẽ có giới hạn 
theo thu nhập.  

Mỗi người phải tự chi trả 200 yên/ngày cho mỗi 1 cơ sở y tế. (Tuy nhiên, nếu điều trị nội trú 
sẽ phải chi trả đến 14 ngày/tháng cho 1 cơ sở y tế, còn điều trị ngoại trú sẽ chi trả đến 4 
ngày/tháng cho 1 cơ sở y tế.) Ngoài ra, tùy theo thành phố, thị trấn mà đối tượng được hỗ trợ có 
thể mở rộng hơn. 

 
     
     
 

(2) Phí y tế cho trẻ em 
Là chế độ mà trẻ em được hỗ trợ một phần phí tự chi trả khi khám chữa bệnh tại bệnh viện. 
Phí y tế cho trẻ em là chế độ trọng điểm đang được thành phố, thị trấn chú trọng thực hiện. 
Tùy theo thành phố, thị trấn mà nội dung chế độ có sự khác nhau về giới hạn độ tuổi của đối 

tượng áp dụng hay về hạn mức số tiền thu nhập, mức tiền tự chi trả,v.v...  
Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Quầy tư vấn của Tòa thị chính thành phố, quận, thị trấn 

nơi mà bạn cư trú. 
 

     
     
 

(3) Phí y tế cho gia đình đơn thân, v.v... 
Là chế độ mà cha, mẹ và con (trong khoảng thời gian cho đến ngày 31/3 đầu tiên sau ngày 

tròn 18 tuổi) trong gia đình đơn thân, v.v... sẽ được hỗ trợ một phần phí tự chi trả khi khám chữa 
bệnh tại bệnh viện. 

Phí y tế cho gia đình đơn thân, v.v... là chế độ trọng điểm đang được thành phố, thị trấn chú 
trọng thực hiện. 

Tùy theo thành phố, thị trấn mà nội dung chế độ có sự khác nhau về hạn mức số tiền thu nhập 
hay mức tiền tự chi trả,v.v... Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Quầy tư vấn của Tòa thị chính 
thành phố, quận, thị trấn nơi mà bạn cư trú. 

                 
 
  

Nơi liên hệ Tòa thị chính thành phố, quận, thị trấn 
 

Nơi liên hệ Tòa thị chính thành phố, quận, thị trấn 
 

Nơi liên hệ Tòa thị chính thành phố, quận, thị trấn 
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 (4) Phí y tế nuôi dưỡng trẻ sinh non 
Đối với những em bé được sinh ra ở tình trạng cơ thể chưa hoàn thiện đầy đủ chức năng và 

cần nhanh chóng nhập viện để được điều trị, sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ toàn bộ hoặc 
một phần phí y tế nếu em bé nằm trong diện quy định đặc biệt. Sẽ có những trường hợp phải tự 
chi trả một phần tương ứng với mức thu nhập của người bảo hộ. Có thể nộp đơn yêu cầu đồng 
thời với yêu cầu theo chế độ hỗ trợ phí y tế cho trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, sẽ giới hạn theo thu nhập.  

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Quầy tư vấn thuộc Tòa thị chính thành phố, 
quận, thị trấn nơi mà bạn cư trú. 

 
        
     

 
 
(5) Phí y tế hỗ trợ tự lập 

Chi trả theo ngân sách và bảo hiểm 90% chi phí cần thiết cho điều trị y tế tự lập nhằm làm 
giảm bớt những khuyết tật về trí tuệ và cơ thể . 10% tự chi trả còn lại được quy định trong khoản 
tiền tối đa phải trả của mỗi một tháng tương ứng với mức thu nhập tiêu chuẩn của hộ gia đình, 
nếu vượt quá mức tiền tối đa sẽ được ngân sách hỗ trợ phần vượt mức đó. 

Các loại điều trị thuộc đối tượng được trợ cấp: 
① Điều trị phục hồi Là điều trị dành cho những ca được kỳ vọng chắc chắn về hiệu 

quả điều trị, đặc biệt là đối với người dưới 18 tuổi mắc các 
chứng bệnh được xác nhận là gặp trở ngại về thể chất hoặc các 
chứng bệnh nếu không chữa trị sẽ để lại di chứng về sau 

② Điều trị phục hồi chức 
năng 

Là điều trị với mục đích giảm nhẹ và trị khỏi các tổn thương về 
thể chất giúp bệnh nhân có thể dễ dàng thực hiện các sinh hoạt 
thường ngày  

③ Điều trị thần kinh 
ngoại trú 

Là điều trị dành cho người bị khuyết tật về mặt trí tuệ, phổ biến 
các phương pháp điều trị ngoại trú thích hợp 

 
     
     

(6) Phí y tế dành cho bệnh truyền nhiễm – bệnh lao 
Nhằm phổ biến về cách điều trị thích hợp đối với bệnh lao và bệnh truyền nhiễm, những bệnh 

nhân mắc bệnh lao và một số bệnh truyền nhiễm (sốt xuất huyết Ebola, Hội chứng viêm đường 
hô hấp Trung Đông (MERS), v.v...) sẽ được bảo hiểm và hỗ trợ theo ngân sách từ 95% trong 
tổng chi phí điều trị y tế. Tuy nhiên, sẽ có giới hạn theo thu nhập. 

 
 
 

(7) Phí y tế dành cho bệnh mãn tính đặc biệt ở trẻ em 

Nơi liên hệ Tòa thị chính thành phố, quận, thị trấn [Quầy tư vấn sức 
khỏe bà mẹ và trẻ em] 
https://live-in-hiroshima.jp/boshihokensoudan/ 

Nơi liên hệ Tòa thị chính thành phố, quận, thị trấn 
 

Nơi liên hệ Trung tâm chăm sóc sức khỏe (chi nhánh), 
Trung tâm chăm sóc sức khỏe thành phố 
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Đối với những người dưới 20 tuổi (quy định mới là dưới 18 tuổi) thuộc đối tượng mắc bệnh 
mãn tính đặc biệt ở trẻ em, khi đến điều trị tại các cơ sở y tế và sử dụng các loại bảo hiểm y tế, 
sẽ được hỗ trợ số tiền đã khấu trừ “hạn mức tự chi trả” trong số tiền phải tự chi trả. 

 
     
     
 
 

(8) Phí y tế đặc biệt (bệnh nan y chỉ định) 
Đối với những bệnh nhân mắc các bệnh thuộc đối tượng được chi trả phí y tế đặc biệt (bệnh 

nan y chỉ định), khi đến điều trị tại các cơ sở y tế và sử dụng các loại bảo hiểm y tế, sẽ được hỗ 
trợ số tiền đã khấu trừ “hạn mức tự chi trả” trong số tiền phải tự chi trả. 

 
     
     
 
 

(9) Phí khám và điều trị vô sinh thông thường 
Phí khám và điều trị vô sinh thông thường là loại phí hỗ trợ cho những người đang lo lắng về 

vấn đề vô sinh, đặc biệt đối với trường hợp cả hai vợ chồng đều khám vô sinh. 
Hạn mức hỗ trợ tối đa là 50.000 yên (1/2 số tiền tự chi trả) và chỉ áp dụng 1 lần cho mỗi 1 cặp 

vợ chồng với điều kiện là độ tuổi của vợ khi khám phải dưới 35 tuổi. 
 

     
     
 
 

(10) Phí điều trị vô sinh đặc biệt 
Đây là loại phí hỗ trợ một phần chi phí điều trị vô sinh giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế cho 

các cặp vợ chồng phải điều trị vô sinh đặc biệt (như thụ tinh trong ống nghiệm, thụ tinh nhân 
tạo). Điều kiện là độ tuổi của người vợ khi bắt đầu điều trị phải dưới 43 tuổi. 

Đối với công dân thành phố Hiroshima, thành phố Kure hoặc thành phố Fukuyama, vui lòng 
liên hệ với thành phố nơi đang sinh sống. 
 Các điều trị thuộc đối tượng hỗ trợ 
 Thụ tinh trong ống nghiệm và thụ tinh nhân tạo (Dưới đây gọi là “điều trị vô sinh đặc biệt”.)     
 Phẫu thuật để lấy tinh trùng từ tinh hoàn hoặc mào tinh hoàn trong điều trị vô sinh đặc biệt 

(dưới đây gọi là “điều trị vô sinh ở nam giới.) 
 
  

Nơi liên hệ Trung tâm chăm sóc sức khỏe (chi nhánh), 
 Trung tâm chăm sóc sức khỏe thành phố 
 

 Nơi liên hệ  Trung tâm chăm sóc sức khỏe (chi nhánh), 
 Trung tâm chăm sóc sức khỏe thành phố 
 

 Nơi liên hệ Trung tâm chăm sóc sức khỏe (chi nhánh) 
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 Số lần và mức tiền hỗ trợ  
• Hỗ trợ tổng cộng 6 lần cho 1  trẻ,  hạn mức 300.000 yên cho mỗi  lần điều trị của 1 cặp 

vợ chồng  
(Đối với các cặp vợ chồng có vợ ở độ tuổi từ 40 tuổi trở lên tính từ khi bắt đầu điều trị, nếu 
được hỗ trợ lần đầu tiên thì sẽ được hỗ trợ tổng cộng 3 lần cho 1 trẻ) 

• Trường hợp điều trị vô sinh ở nam giới được xem như một phần của điều trị vô sinh đặc biệt 
sẽ được hỗ trợ lên đến 300.000 yên 

 
          
   
 
 

Nơi liên hệ Trung tâm chăm sóc sức khỏe (chi nhánh) 
Những người ở thành phố Hiroshima, thành phố Kure, thành 
phố Fukuyama: Tòa thị chính [Ban phụ trách điều trị vô sinh] 


