
Thông tin về phiên dịch viên y tế  
Tại bệnh viện này, những người lo lắng về giao tiếp tiếng Nhật có thể sử dụng phiên dịch viên y tế cho cả 
bệnh nhân ngoại trú và nội trú. Cần đặt chỗ trước, vì vậy vui lòng liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ Toàn diện Bệnh 
nhân nếu bạn muốn sử dụng. 
(ngôn ngữ được hỗ trợ)  
13 ngôn ngữ: Trung Quốc, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hàn Quốc / Hàn Quốc, Tagalog, Thái, Anh, Việt, Lào, 
Campuchia, Nga, Pháp, Nepal 
(Chảy cho đến khi sử dụng)  
① Nếu muốn sử dụng thông dịch viên y tế, bệnh nhân và gia đình họ nên liên hệ với nhân viên của Trung 
tâm Hỗ trợ Toàn diện Bệnh nhân (về nguyên tắc, rất khó đáp ứng trong ngày).  
② Nhân viên của Trung tâm Hỗ trợ Toàn diện Bệnh nhân sẽ yêu cầu MIC Kanagawa đến gặp nhân viên phiên 
dịch y tế.  
③ Khi MIC Kanagawa quyết định cử nhân viên phiên dịch y tế, nhân viên của Trung tâm Hỗ trợ Toàn diện 
Bệnh nhân sẽ được liên hệ.  
④ Nhân viên của Trung tâm Hỗ trợ Toàn diện Bệnh nhân báo cáo với bệnh nhân và gia đình họ rằng họ đã 
quyết định cử một thông dịch viên y tế. 
(giá bán)  
1100 yên cho 3 giờ, để biết chi tiết, xem "Danh sách gánh nặng bệnh nhân của Thông dịch viên y tế (MIC 
Kanagawa) đính kèm" 
(Chính sách hủy)  
Nếu bạn muốn hủy bỏ việc sử dụng, vui lòng liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ Bệnh nhân Toàn diện trước 13:00 
của ngày làm việc trước ngày đặt phòng (Thứ Sáu đối với các đặt chỗ vào Thứ Bảy, Chủ Nhật và Thứ Hai). 
Nếu bạn hủy sau thời gian trên, bạn sẽ phải trả phí hủy là 3.300 Yên. 
(Liên kết đích)  
・Kinh doanh hệ thống điều phối phiên dịch y tế - Trang chủ tỉnh Kanagawa  
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k2w/cnt/f544/index.html  
・ MIC Kanagawa, một tổ chức phi lợi nhuận cụ thể https://mickanagawa.web.fc2.com 
(khác)  
* Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể không thu xếp được thông dịch viên.  
* Bệnh viện và thông dịch viên của chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm y tế nào nếu dịch sai. 
(Quầy tư vấn)  
Trung tâm Hỗ trợ Bệnh nhân Bệnh viện Sagamihara Kyodo 042-761-6020 (Người đại diện)  
Thứ Hai-Thứ Sáu, 9: 30-16: 00 Thứ Bảy (không bao gồm Thứ Bảy thứ ba) 9: 30-12: 00 


