
Informações sobre intérpretes médicos 
Neste hospital, aqueles que estão preocupados com a comunicação em japonês podem receber interpretação 
médica em ambulatórios e ambulatórios. Reservas antecipadas são necessárias, portanto, entre em contato 
com o Centro de Suporte ao Paciente, se desejar. 
(idioma suportado)  
13 idiomas: chinês, espanhol, português, coreano / coreano, tagalo, tailandês, inglês, vietnamita, laos, 
cambojano, russo, francês, nepalês 
 
(Fluxo até usar)  
① Se você deseja usar um intérprete médico, os pacientes e seus familiares devem entrar em contato com 
a equipe do Centro de Apoio Integral ao Paciente (em princípio, é difícil responder no dia).  
②A equipe do Centro de Suporte Abrangente ao Paciente solicitará ao MIC Kanagawa que envie uma 
equipe de intérpretes médicos.  
③ Quando o MIC Kanagawa decidir enviar uma equipe de intérpretes médicos, a equipe do Centro de 
Apoio Integral ao Paciente será contatada.  
④ A equipe do Centro de Apoio Integral ao Paciente informa aos pacientes e suas famílias que o envio da 
equipe de intérpretes médicos foi decidido. 
 
(preço)  
1100 ienes por 3 horas, para detalhes, consulte a "Lista de Carga do Paciente do Intérprete Médico (MIC 
Kanagawa)" em anexo. 
 
(Política de cancelamento)  
Caso deseje cancelar o uso, entre em contato com a Central de Atendimento ao Paciente até as 13h do dia 
útil anterior à data da reserva (sexta-feira para reservas feitas aos sábados, domingos e segundas). Se você 
cancelar depois disso, será cobrada uma taxa de cancelamento de 3.300 ienes. 
 
(destino do link)  
・  Negócio de sistema de despacho de intérprete médico --Homepage da Prefeitura de Kanagawa 
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k2w/cnt/f544/index.html  
・ MIC Kanagawa, uma organização sem fins lucrativos especificada  
https://mickanagawa.web.fc2.com 
 
(outros) * Por favor, note que podemos não conseguir arranjar um intérprete. * Nosso hospital e intérpretes 
não assumem qualquer responsabilidade médica por erros de tradução de intérpretes. (balcão de consultas) 
Centro de Apoio ao Paciente do Hospital Sagamihara Kyodo 042-761-6020 (Representante) Segunda a 
sexta 9:30-16:00 Sábado (exceto o terceiro sábado) 9:30-12:00 


