
em  CRI  AN   ÇAS 

durante à noite ou em feriados 

Consulta por telefone 
    Consulta pediátrica                    Consulte e não hesite se pensar: 

emergencial por telefone                   “minha criança está estranha!”  

 

 

Quando seus filhos sofrerem ferimentos ou ficarem doentes de repente durante à noite ou 

em feriados e se você não souber se deve ou não fazer uma consulta junto à instituições 

médicas, uma enfermeira (ou um pediatra, dependendo da necessidade) poderá atender 

via telefone. 

 

A partir de celular ou telefone analógico                              s   sem o código 

                                                                     de área 

 

A partir de outros aparelhos 

 

Horário de atendimento 

de segunda a sexta   

18:00 as 08:00 da manhã seguinte 

sábado, feriados, início/fim de ano  

08:00 as 08:00 da manhã seguinte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefone para consultas 

#8000 

058-240-4199 
Se ao olhar dos pais se tratar 

claramente de um caso grave ou com 

sintomas críticos, favor ligar para a 

emergência 119.  

Atualmente, com a escassez de pediatras e o 

excesso de trabalho dos médicos, o sistema de 

plantão está passando por apuros. Quando seus 

filhos ficarem doentes ou se machucarem 

subitamente, solicitamos que utilize hospitais de 

plantão para se consultar tranquilamente. Pedimos a 

compreensão e a colaboração. 

(Cuidados no dia-a-dia) 

- Mantenha em mãos o guia “kakaritsukei” para se consultar 

sempre 

- Em momentos de emergência, siga as orientações do 

“kakaritsukei” 

- Tenha conhecimentos sobre primeiros socorros para poder 

praticá-lo quando necessário 

- Faça consultas médicas dentro do horário da instituição 

médica 

 

 

 

 

Este panfleto foi elaborado com uso do subsídio da “Furusato Gifu Saisei Kikin” 



 

 

 

1.   Para informações via telefone entre em contato com 

 Centro de Informação e Emergência Médica Regional 

 (atendimento 24 horas e 365 dias) 

Informamos pelo telefone os hospitais de plantão de cada região 

*Não contamos com atendentes em línguas estrangeiras. Caso não compreenda o japonês, 

peça para alguém que fale o idioma para ligar por você. 

 

Informações:  

Divisão de Manutenção Médica, Departamento de Saúde e Bem-estar Social da Província 

de Gifu      (Gifu-shi Yabuta Minami 2-1-1, tel. 058-272-8267) 

Região Telefone Região abrangida  Região Telefone Região abrangida 

Gifu 058-262-3799 

 

Gifu-shi, 

Mizuho-shi 

Motosu-gun 

Motosu-shi 

Yamagata-shi 

 Gujo 0575-65-3799 Gujo-shi 

Kakamigahara 058-382-3799 Kakamigahara-shi 

 

 Kamo 0574-25-3799 Minokamo-shi, 

Kani-shi, 

Kamo-gun, 

Kani-gun 

Hashima-shi 058-392-3799 Hashima-shi  Tajimi 0572-23-3799 Tajimi-shi 

Hashima-gun 058-388-3799 Hashima-gun  Mizunami 0572-68-3799 Mizunami-shi 

Ogaki 0584-88-3799 Ogaki-shi, 

Anpachi-gun, 

Ikeda-cho 

 Toki 0572-55-3799 Toki-shi 

Kaizu 0584-53-3799 Kaizu-shi  Nakatsugawa 0573-65-3799 Nakatsugawa-shi 

Yoro 0584-32-3799 Yoro-gun, 

Ogaki-shi 

Kamiishizu-cho 

 Ena 0573-25-3799 Ena-shi 

Fuwa 0584-23-3799 Fuwa-gun  Gero 0576-25-3799 Gero-shi 

Ibi 0585-32-3799 Ibigawa-cho, 

Ono-cho 

 Takayama 0577-34-3799 Takayama-shi, 

Ono-gun 

Chuno 0575-23-3799 Seki-shi, Mino-shi  Hida-shi 0577-74-3799 Hida-shi 
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