CLÍNICAS MÉDICAS DE PLANTÃO PERÍODO NOTURNO E FERIADOS
Com a colaboração da Associação dos Médicos locais, da província de Gunma, foram instaladas clínicas
médicas, para atendimento em casos urgentes e emergenciais, no período da noite (durante a semana) e nos
feriados. Neste locais, são feitos os primeiros atendimentos em doenças súbitas e prestação de primeiros
socorros.
※Os dias e horários de atendimento variam de acordo com cada clínica. Pedimos que se informem, com
antecedência (telefone e outros), antes de ir ao local.

INSTITUIÇÃO MÉDICA

ENDEREÇO

Maebashi-shi Yakan Kyubyo Shinryousho

Maebashi-shi Asahi-cho 4-9-5

TELEFONE
027-243-5111
(somente à noite)

Takasaki-shi Yakan Kyubyo Shinryousho
Kiryu-shi Ishi-kai
Shinryosho

Heijitsu

Yakan

Kyubyo

Takasaki-shiTakamatsu-cho 5-28
Takasaki-shi no interior do
Sougo Hoken Center
Kiryu-shi Motojuku-cho 18-2

0277-47-2501
(somente à noite)

Isesaki Sawa Ishi-kai Byouin

Isesaki-shi Shimoueki-cho 481

Ota-shi Heijitsu Yakan Kyubyo Shinryosho

Ota-shi Iida-cho 818
Ota-shi Hoken Center 1ºandar

Numata Tone
Shinryosho

Numata-shi Uehara-cho1801-68

Ishi

027-381-6119
(somente à noite)

kai

Kyujitsu

Kyukan

0270-24-0111
(24 horas)
0276-60-3099
(somente à noite)
0278-24-1199
(somente à tarde)

Tatebayashi-shi Yakan Kyubyo Shinryosho

Tatebayashi-shi Shin Sakae-cho 1844-3

0276-73-2313
(somente à noite)

Shibukawa Chiku Kouiki Shichouson Koshin
Seibi Kumiai Yakan Kyukan Shinryosho

Shibukawa-shi Shibukawa 1760-1
Shibukawa Hotto Plaza 1ºandar lado norte

Tomioka-shi
Shinryosho

Tomioka-shi Tomioka 2037-1

Kanra-gun

Ishikai

Kyujitsu

0279-23-889
(somente à noite)

0274-64-1939
(somente à noite)

CENTRO DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA NOTURNA DE GUNMA

Quais são os sintomas, em crianças, que são consideradas como emergência médica?
A província oferece um serviço chamado “Gunma Kodomo Kyukyu Soudan” (consultas urgentes para
crianças de Gunma), em que são dadas orientações por telefone sobre as medidas que devem ser tomadas
em caso de emergência infantil durante a noite.
Será que preciso consultar um médico?
Em caso de dúvidas: Disque [ # 8000 ]
Dias de consultas de emergência infantil por telefone
Público-alvo: pais ou responsáveis de crianças menores de 15 anos e outros
▪ Segunda à sábado: das 18:00 até às 8:00 da manhã do dia seguinte
▪ Domingos, feriados e feriado final e começo de ano:
das 9:00 da manhã até às 8:00 da manhã do dia seguinte

DISQUE 119!!
▪ convulsões
▪ dificuldades respiratórias
▪ dores fortes de cabeça e barriga
▪

▪ desmaio
▪ hemorragia
▪ outros

Na província, o corpo de bombeiros, oferece informações sobre os locais de plantão médico e atendimento
de emergência.
▪ Hospitais e Clínicas que funcionam à noite e em feriados.
▪ Telefone e procure informar o estado do paciente, antes de se dirigir a instituição médica.
▪ As clínicas médicas e de atendimento de emergência podem ser verificados nos folhetos informativos de
sua cidade, internet (verifique antes, pois há sites que não estão atualizados),
onde estão publicadas as especialidades médicas de plantão.

