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１ Ter médico da família (médico de consulta de costume), de preferência na medida do 

possível, efetuar consulta em horário comercial. 

Tendo determinado o médico da família de consulta frequente, se sentirá seguro ao consultar sobre gerenciamento de saúde. 

Vamos efetuar consultas, exames de saúde etc em horário comercial que tenha a equipe de médicos, enfermeiros disponíveis. 

 

２ Primeiramente consultar, caso fique doente em horário noturno ou feriados. 

1) Caso consiga entrar em contato, consultar com seu médico da família, mesmo em dias de feriado. 

2) Vamos utilizar consulta médica infantil por telefone (#8000). 

Caso seja necessário efetuar hospitalização ou consulta de atendimento especializado, procurar hospital geral. 

 

３ Informações da Clínica médica noturna /feriados de Izumo.  

A clínica médica noturna e feriados, é uma instituição médica de emergência inicial que fornece primeiros socorros para 

pacientes com doenças súbitas relativamente leves. 

Médicos que pertencem à associação médica de Izumo e médicos do Hospital da Universidade de Shimane, oferecem plantão 

de atendimento em sistema de rodízio. 

 "Izumo Kyujitsu Yakan Shinryoujo"  Tel: 0853-22-5543  endereço: Enya Zenkou cho 1. Há local de estacionamento rotativo. 

【Durante semana, noturno】 

Dias de atendimento: De segunda à sexta（Exceto feriados e feriados de final e início de ano） 

Horário de atendimento: 19:30 às 21:30 

Assuntos médicos: Somente pediatria. 

【Feriados】 

Dias de atendimento: Domingos・feriados nacionais・feriados de final e início de ano (31/12 à 03/01). 

Horário de atendimento:  9:00 às 11:00 (Dia 01/01 9:30 às 11:00 ) 

 13:30 às 16:00 (Dia 31/12 13:00 às 14:00) 

Assuntos médicos: Pediatria・Clínico geral.          

〈Atenção sobre formas de utilização〉 

・Em casos de machucados e lesões não há possibilidades de procedimentos cirúrgicos. 

・É instalação que fornece primeiros socorros temporários, portanto favor consultar seu médico de família no dia seguinte.  

Como regra geral, em casos de prescrição de remédios, será apenas para 1 dia. (Prescrição fora do hospital somente nos 

feriados). 

 

4 Apresentação dos hospitais de emergência (hospitais de notificação de emergência 

regional de Izumo). 

 

Instituição médica Endereço Telefone 

Hospital da Universidade de Shimane Enya cho 89-1 0853-23-2111 

Hospital Central da Prefeitura de Shimane Himebara 4-1-1 0853-22-5111 

Hospital Municipal de Izumo Enya cho1536-1 0853-21-2722 

Centro Médico Geral Municipal de Izumo Nadabun cho 613 0853-63-5111 

Hospital Izumo Tokushukai Hikawa cho Naoe 3964-1 0853-73-7000 

 

○ CLÍNICA MÉDICA NOTURNA/ FERIADOS 


