


①  Documentos □  Formulário de internação e Certificado de garantia □  Inkan (carimbo pessoal)

□  Formulário de autorização e Formulário de consentimento

□  Questionário (para os familiares e paciente )

□  Formulário de pedido do CS SET

□  Toalha de rosto □  Tissue

□  Toalha de banho

□  Escova de dentes, creme dental e copo □  Shampoo

□  Pijama (com abertura na frente para paciente que necessita 

de assistência)

□  Camiseta para usar por baixo do pijama (com abertura na 

frente para pacientes com necessidade de assistência)

□  Fralda geriátrica

　　　　

  　　　 Se desejar alugar, preencha a Folha de pedido.

  　　 

④  Outros □ Remédios que toma diariamente □ Caderneta de remédios

     (dados de remédios que já tomou)

□ Calçado confortável ou tênis

□ Roupas íntimas □ Xícara de chá

□ Pente □ Fone de ouvido

※ ① Durante a internação, não será possível consultar outro hospital assim como receber medicamentos.

※ ② Favor não usar o estacionamento durante a sua internação.

※ ③ Favor não trazer televisão e geladeira ao hospital.

※ ④  No quarto de 4 pessoas, favor usar o fone de ouvidos para não incomodar outros pacientes do mesmo quarto.

※ ⑤  Para a segurança durante a internação, favor não trazer tesouras, estiletes e materiais cortantes.

　　 Em casos de causar danos com faca ou outro material cortante, precisará arcar com as despesas.

　　 Se precisar usar uma tesoura, solicite à enfermeira da enfermaria.

□  Folha de reserva de internação (em caso de internação por reserva)

②  Produtos 

    de uso diário

③  Pijama e 

        fraldas

 ★ Para oferecer cuidados especiais ao paciente e prevenir a contaminação hospitalar, nosso hospital, 

utiliza o sistema de aluguel de produtos de internação, o chamado ¨produtos CS SETTO¨, de uma empresa especializada.

Os produtos de uso diário apresentados nos itens ② e ③ acima, 

podem ser alugados da empresa especializada pelo valor diário estipulado.

O pagamento dos produtos alugados, não deve ser feito no hospital. Numa data posterior, 

você receberá um boleto de cobrança da empresa especializada.

□  Pijama macacão 

      (de 2 à 3 pçs)

□  Lenços de higiêne 

      íntimo umedecido

□  Forro à prova de água 

      (2 a 3 forros)

Todos os produtos acima estão disponíveis na lojinha(BAITEN) do hospital.

□ Cinta abdominal (se for submetido a 

cirurgia abdominal)

□  Hashi, colher e garfo

O que deve preparar para a internação



○ Um responsável do hospital irá explicar sobre quais cuidados tomar em relação à 

internação, e entregará o [Formulário de reserva de internação] e o [Guia de internação].

○ Se houver dúvidas em relação à explicação sobre a internação, favor comparecer no 

balcão geral(SOUGO KAUNTA) do 2º. Andar.

○ Pessoas que rá se internar através de reserva, favor comparecer na recepção de internação,  

do 1º Andar do hospital, no horáriomarcado no ¨Formulário de reserva de 

internação¨. Um responsável irá acompanhá-lo(a).

○ ※Em caso de internação por reserva・・・Favor trazer

     os documentos no dia da internação.

※Em caso de internação de emergência, favor apresentar os 

    formulários dentro de 1 semana após a internação.

○ Apresentar o Formulário de autorização e Formulário de consentimento (se necessário)

○ Apresentar o Questionário (respondido pelos familiares e paciente)

○ Outros formulários que deve preencher no dia da internação:

※　Formulário de plano de tratamento médico

※　Formulário de consentimento para serviços não assegurados

※　Explicativo sobre o quarto com ambiente especial.

  (Em caso de internação em quarto privado)

○

e entregue à enfermeira da enfermaria no dia da internação.

　 

  Se você tem menos de 70 anos, solicitar o ¨Formulário GUENDO GAKU TEKIOU NINTEI SHO¨

  (Certificado de aplicação do valor limite)　
　No caso de internação de pessoas com menos de 70 anos, pode apresentar o ¨Certificado de aplicação 

do valor limite¨ na instituição médica para que as despesas de internação (por instituições médicas) fiquem 

limitados no valor designado.

No dia da internação

Quando determinar que será internado(a)

Formulário de internação 

e Certificado de garantia

Se você estiver tomando algum medicamento, favor informar os dados do 

medicamento ou traga os remédios junto com a caderneta de medicamentos,

Procedimentos para internação
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① CotidianoAgenda diária

②  Refeição

○ Os menus são colocados em quadros de avisos em cada ala.

○ Em relação a alimentação e nutrientes, favor consultar nutricionistas, médicos e enfermeiras.

③  Banho
○ Tomar banho somente com orientação do seu médico ou enfermeira.

○ Caso precise de ajuda no banho, providenciaremos banho especial. (1 vez por semana)

④  Televisão

⑤  Geladeira
○ No quarto de 4 pessoas, a geladeira está disponível por 330 ienes (imposto incluso) a diária.

　             (Consulte a enfermeira se desejar ficar em quarto onde não há disposição de geladeira).

⑥  Roupas de cama
○ A troca dos lencóis é feita 1 vez por semana, mas não hesite em falar caso suje os lencóis,

    porque trocaremos toda vez que sujar.

⑦  Acompanhante
○ A princípio, não há necessidade, mas é possível dependendo do tratamento ou desejo de estar com

     acompanhante. Neste caso, consulte a enfermeira.

○ Dependendo das condições do paciente, há casos em que o médico pedirá  um acompanhante.

○ Se você não puder tomar banho, será providenciado banho de esponja ou outro tipo assistência 

     de higiêne.

○ Há TV com controle remoto em todos os quartos. Se desejar, está disponível por 550 ienes a diária.

 (taxa de imposto incluso)  (A taxa de uso da TV está ncluso no valor do  quarto privado).
○ Para quem desejar utilizar a televisão, favor preencher no espaço que há no Formulário de 

     consentimento para serviços não assegurados.
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 Dias de banho
14:00 às 17:00

6º. AndarLocal

Horário

Homem  ： Seg  ・ Qua  ・ Qui

Mulher  ： Ter  ・ Qui  ・ Sáb

O horário de visita médica não é determinado, devido a atendimento de consultas, cirurgias, 

atendimento ambulatorial de emergência, etc.

○ Durante a internação, a refeição é controlada por nutricionistas e oferecida conforme as condições de 

     saúde e idade.
○ Para que os pacientes possam apreciar a comida, a refeição é distribuída em carrinhos que mantêm 

     a comida quente ou fria.
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Sobre o cotidiano do internado(a)

Horário de visitas: １４h às ２０h
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①　Sala de visitas (Dayrooms)

○ Favor separar os lixos. Além disso, favor não trazer lixo para descartar no hospital.

②　 Lavanderia

○ Há disposição de lavanderia em cada andar do novo prédio.

　　※  O horário de funcionamento é das 7:00 às 20:30.

　　※  Cada um deve providenciar seu próprio sabão e moedas.

○ Enfermeiras e cuidadores não estão à disposição para lavar roupas.

○ Não é possível fazer ou receber chamadas telefônicas após as 18:00 horas.

○ Há disposição de telefone público em frente a recepção do 1º andar.

◎ Os primeiros 30 minutos é gratuito. ◎ Após, será cobrado 100 ienes a cada 30 minutos.

○ Todo o edifício é para não fumantes. Pedimos a compreensão de todos em relação a este caso.

○ Em cada andar do novo prédio, há máquinas de refrigerantes, microondas e máquinas de chá, 

     que podem ser utilizados à vontade.

○ Favor evitar usar o celular. Se houver extrema necessidade de utilizá-lo coloque em modo 

     silencioso ou vá para um local onde não incomode outros pacientes do mesmo quarto.

③　Loja de conveniência (BAITEN)(2º. Andar): 

        Funcionamento de Seg.・Qua.・Qui.・Sex. das 9h às 15h e nas Ter. e Sáb. das 9h às 13h

         Cafeteria(1º. Andar): Funcionamento de Seg.・Qua.・Qui.・Sex. das 9h às 16h e nas　
         Ter  e Sáb. das 9h às 13h

② Fumantes

④　Telefones celulares e telefone público

① Estacionamento

○ Estacionamentos 1, 2 e no lado norte do hospital : estacionamento por hora

※ O estacionamento mencionado acima é somente para uso dos pacientes externos. 

O paciente internado não poderá deixar seu carro estacionado durante sua internação.

Instalações que podem usar durante a internação

O que deve cumprir durante a internação
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③ Sobre sair e dormir fora do hospital

○ Se obteve autorização para sair, apresentar a ¨Notificação de saída e dormir fora¨.

④ Visitas

○ O horário de visitas é das 14:00 às 20:00 horas.

⑤ Objetos de valor

○ A enfermeira não pode aceitar guardar seu dinheiro ou bens de valores.

⑥ Saídas de emergência

○ Para proteger as informações pessoais do paciente, nós não podemos responder as 
perguntas sobre a hospitalização ou as condições sem o consentimento do mesmo.

○ Favor não trazer muito dinheiro e objetos de valores desnecessários, porque pode
     perder ou ser roubado. (Em caso de ocorrência não podemos indenizar pela perda.)

○ Ao se internar, favor verificar onde fica as saídas e portas de emergência, 
     extintores de incêndio, rotas de fuga, etc. 
     Em caso de dúvidas, perguntar aos funcionários do hospital.

○ Para evitar a contaminação de doenças hospitalar e incomodar outros pacientes, 
     favor não trazer crianças pequenas, e não façam visitas em grandes grupos.

○ Em caso improvável de ocorrência de incêndio e terremotos, 
     não entre em pânico e siga as instruções da equipe do hospital.

○ Somente familiares podem visitar pacientes internados na Unidade Intensiva de 
     Tratamento do 3º andar.   Antes de entrar na Unidade Itensiva de Tratamento, 
     é importante certificar-se de obter a confirmação do centro.

○ É necessário autorização do seu médico. Se desejar fazê-lo consulte seu médico ou 
     enfermeira.

○ Mas atenção, mesmo que durma fora do hospital, os custos determinado serão 
     cobrados da mesma forma.

○ Os visitantes devem confirmar o quarto do paciente, informando-se no balcão da 
     recepção do 1º andar.
○ Quando vier visitar o paciente, favor preencher o caderno de registro em frente ao 
     posto de enfermaria da ala.

○ Dependendo do tratamento do paciente, é possível que solicitemos que evite fazer 
     visitas.

O que deve cumprir durante a internação
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　＊No dia seguinte se cair em um sábado, domingo ou feriado

      Favor efetuar o pagamento na recepção do 1º andar no horário entre 9h às 19horas.

○ Se houver alguma dúvida sobre os custos de internação, consultar a equipe médica da sua ala.

○ Consulte a enfermeira sobre o quarto que deseja.
    No caso do quarto privado, as seguintes taxas serão adicionadas separadamente. 

○ A enfermeira irá explicar sobre os cuidados que deve tomar e a próxima consulta após ter alta do hospital.

○ Guarde o recibo de pagamento em local seguro, pois você precisará dele para a dedução de despesas

     médicas na declaração de imposto de renda final e reembolsar uma parte das despesas.

      a partir do dia da internação até o dia de alta hospitalar, independente se dormiu fora do hospital.

※  Faremos o nosso melhor para atender a sua solicitação, mas por favor, entendam que em alguns
      casos há possibilidades de não poder preparar o quarto que deseja.

○ Os custos do tratamento hospitalar serão calculados de acordo com as regras de honorários

     médicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e Trabalho.

Quarto compartilhado com 4 pessoas Quarto gratuito

Modo de pagamento

Quarto

privado

Não aceitamos cartão de crédito

　O custo de internação é avaliada a cada 10 dias〆
　(nos dias 2, 12 e 22 de cada mês)　

　※　A fatura de pagamento será levado até o seu quarto.

Com chuveiro e banheiro
Quarto especial

Com banheira e banheiro
Com banheiro

13,200 Ienes (Taxa de imposto incluso)
6,050 Ienes (Taxa de imposto incluso)
5,500 Ienes (Taxa de imposto incluso)
4,950 Ienes (Taxa de imposto incluso)

○ Apresentar o cartão do seguro 1 vez por mês ao funcionário do escritório do hospital, durante a sua internação.

　(Favor verificar se está com os remédios, cartão do hospital, entre outros pertences importantes.)

O hospital não aceita presentes durante a internação e alta.

※ A diária do quarto privado mais os custos de internação cobertos pelo seguro, serão cobrados

※ Após ser internado(a), pode haver mudança de quarto e andar conforme as condições de doença.

      Neste caso, pedimos a sua compreensão e colaboração.

○ A princípio, o procedimento de alta hospitalar é pedido para que seja feito no período da manhã.

    Porém, caso ainda se sinta mal, converse com a sua enfermeira.

Sobre os custos de internação

Sobre o procedimento de alta

Preço do quarto privado
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Fundação de corporação médica social

 〒　　 　　－-

Ano Mês Dia Idade

（ ） （ ）

（ ）
 〒　　 　　－-

Ano Mês Dia Idade

（ ） （ ）

（ ）

 〒　　 　　－-

Ano Mês Dia Idade

（ ） （ ）

（ ）

【Atenção ao preencher o formulário】

Telefone Celular
Emprego e
profissão

Tel. da empresa
onde trabalha

　Eu, garanto e assumo a responsabilidade pelo pagamento de todas e quaisquer dívidas hospitalar do

     requerente, incluindo taxas médicas dentro do valor máximo de 300 mil ienes.

※Este espaço deve ser preenchido por alguém que não more junto, que tenha sua residência e seja  independente.

Furigana
Data de

nascimento
Nome

㊞

Relação com
o paciente

Endereço
atual

Furigana
Data de

nascimentoNome ㊞

Relação com
o paciente

Emprego e
profissão

Endereço
atual

Tel. da empresa
onde trabalha

　 pagamento, aceito entrar em contato com meus parentes e fiador.

　    ③ Se eu não for o paciente, prometo fazer o paciente cumprir com os itens ① e ② acima．

　　　　　　　　　　　　Área REIWA　　　　Ano　　　　Mês　　　　Dia REIWA　　　　Ano　　　　Mês　　　　Dia
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Formulário de internação e Certificado de garantia

　　Ao Diretor do Hospital Nakamura

    Cumprirei os itens a seguir quando for internado no hospital.

　    ① Seguirei as precauções médicas, regras e regulamentos do hospital e as instruções para o tratamento.

    　② Pagarei sem atraso todas as despesas relacionadas à hospitalização. Mas caso houver atraso no 

２.   Em caso de assinatura não há necessidade carimbar com Inkan.

Endereço
atual

１．Preencha os dados acima e entregue até 3 dias após a internação.

Furigana
Data de

nascimento Nome ㊞

Telefone Celular

Tel. da empresa
onde trabalha

Telefone Celular
Emprego e
profissão
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様

Ano　　　年/Mês　　　月/Dia　　　日/Horário　　　　時間　

　Dr. 先生

 No dia da internação, compareça na recepção de internação do 1º andar.

○ Favor trazer seu remédio que toma normalmente e a caderneta de medicamentos.

○ Se você recebeu a Folha de autorização, traga sem falta.

○ Durante a internação, é proibido deixar seu carro estacionado no hospital.

○ No dia da internação, por favor (Coma normalmente  .  Não coma) antes de chegar.

○

○

 ☎　（０７７８）２２－０６１８

Se houver alguma dúvida, não hesite em nos consultar.

◆　  I　  D

◆　Nome

◆Data de

    internação:

◆Especialidade

        médica:

          （Favor apresentar este formulário）

Cuidados que deve tomar quando for internar

Corporação Médica Social Fundação Hospital Nakamura

Hospital Nakamura

Depto.科

Formulário de reserva de internação
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