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Prefeitura 

Central 

Representante 0853-21-2211 

Divisão 

Promoção 

Saúde 

Saúde materno 

infantil 

Saúde materno infantil, 

Consultas criação de filhos  
0853-21-6981 

Saúde do adulto 
Promoção saúde do adulto, 

Prevenção de câncer 
0853-21-6976 

Planejamento da 

saúde 
Vacinação 0853-21-6829 

Divisão 

assistência 

médica 

Assistência 

médica regional 
Tratamento médico noturno e feriado 0853-21-6121 

Divisão de 

Política Infantil 

 

Assistência apoio 

à infância 

Subsídio infantil, Subsídio despesa médica 

infantil, Subsídio de despesas médicas para 

crianças, Centro de suporte familiar 

0853-21-6963 

Centro de apoio e assistência à infância, 

Consulta familiar monoparental, Auxílio ao 

sustento infantil 

0853-21-6218 

Consulta famílias 

com crianças 

Consulta violência infantil, Consulta de apoio 

familiar, Consulta desenvolvimen to de bebês 

0853-21-6604 

0853-21-6132 

Clube Infantil Clube Infantil 0853-21-6131 

Divisão de 

creche e jardim 

de infância 

Admissão 
Escola Maternal, Jardim de infância, Instituição 

infantil autorizada 
0853-21-6964 

Equipe de 

planejamento 
Criança doente, cuidados após tratamento 0853-21-6119 

Divisão de 

seguros e 

pensões 

Seguro nacional 

de Saúde e 

pensões 

Subsídio parto 0853-21-6982 

Divisão de 

Promoção e 

Bem Estar 

Planejamento de 

Bem Estar Social 

Oficial do bem estar público, comitê infantil, 

assistência médica etc 
0853-21-6694 

Bem estar social 

deficiente 

Caderneta de deficência、cuidados médicos 

para independência (tratamento médico 

psiquiátrico, treinamento cuidados médicos), 

Subsídio de assistência à crianças com 

deficiência.Assistência médica social 

0853-21-6959 

Seção de 

benefícios de 

apoio à indepen- 

dência 

Serviço de bem estar, equipamentos (próteses, 

equipamentos de uso diário) 
0853-21-6961 

Consulta de apoio 
Consulta de bem estar social para crianças com 

deficiência 
0853-21-6905 
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Centro 

administrativo 

Hirata 

Divisão Serviços 

do Cidadão 

Seção Saúde e 

Bem estar Social 

Escola maternal, Subsídio infantil, Subsídio 

criação de filhos・Comitê da criança, bem estar 

de deficiência, Assistência médica de bem estar  

0853-63-5567 

Consulta de seguro, Consulta médica, 

Vacinações 
0853-63-5780 

Vida Civil Cuidados medicos infantis, subsídio parto 0853-63-5500 

Centro 

administrativo Sada 

Divisão Serviços 

do Cidadão 

Serviços do 

Cidadão 

Subsídio despesa médica infantil, Subsídio 

infantil, Escola maternal 
0853-84-0111 

Centro 

administrativo Taki 

Divisão Serviços 

do Cidadão 

Serviços do 

Cidadão 

Subsídio despesa médica infantil, Subsídio 

infantil, Escola maternal 
0853-86-3116 

Centro 

administrativo 

Koryou 

Divisão Serviços 

do Cidadão 

Serviços do 

Cidadão 

Subsídio despesa médica infantil, Subsídio 

infantil, Escola maternal 
0853-43-1215 

Centro 

administrativo 

Taisha 

Divisão Serviços 

do Cidadão 

Saúde e Bem 

Estar 

Subsídio despesa médica infantil, Subsídio 

infantil, Escola maternal 
0853-53-3116 

Centro 

administrativo de 

Hikawa 

Divisão Serviço 

Cidadão 

Responsabilidade 

Civil 

Subsídio despesas médicas infantis, subsídio 

parto 
0853-73-9102 

Saúde e Bem 

estar Social 

Bem estar deficiência、Escola maternal, 

Subsídio infantil, Subsídio criação de filhos, 

Aconselhamento infantil, Assistência médica 

bem estar 

0853-73-9110 

Consulta de saúde, Exame médico, 

Vacinações 
0853-73-9112 

Divisão de educação 

de Izumo 

Apoio à criança e 

estudante 

Educação de 

apoio especial 

Consulta frequência escolar, Educação apoio 

especial 
0853-21-6324 

Supervisão do 

estudante 

Consultas de alunos dos ensinos fundamental 

1 e 2. Inadimplência escolar. 
0853-21-6204 

S
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Divisão de 

política Médica 

Grupo de apoio médico 

comunitário 

Consulta telefônica de emergência pediátrica

（♯8000） 
0852-22-5688 

Centro de Saúde 

Izumo 

Divisão de saúde emocional Divisão de saúde emocional e depressão 0853-21-1653 

Divisão de Promoção da Saúde 

Doença específica crônica infantil, 

Subsídio de tratamento de infertilidade 

específica, 

Apoio de custos médicos de tratamento como 

síndrome de hipertensão na gravidez 

0853-21-8785 

Associação de segurança no trânsito de Izumo Trâmites locação cadeira infantil 0853-23-2002 

Associação nacional de Seguro de saúde filial de Shimane 
Membros associados de cuidados infantis e 

custos de parto 
0852-59-5139 

 


