
 

【Contato】Prefeitura Central Divisão de Política Infantil 

  ℡ 0853-21-6963 

 

 

 

 

 

１． Beneficiários 
◇Estudantes dos ensinos fundamental 1 (primário), e fundamental 2 (ginásio), 

residentes em Izumo, segurados e dependentes de diversos seguros de saúde. 

Não será aplicável caso esteja inscrito no sistema de bem estar. 

 
２．Conteúdo do subsídio. 

◇As despesas médicas dos beneficiários, serão subsidiadas conforme à seguir: 

◇Será alvo do subsídio, somente tatamento médico coberto pelo seguro  

saúde. (Despesas não cobertas: consultar no verso 9). 

★Valor Limite：Quantidade máxima de encargo pessoal por mês, por instituição médica  

(separados por  instituição médica e odontológica). 

★Farmácias etc, se refere à: reabilitação de Judo, apucuntura, massagem através de  

agulhas em consultório médico, equipamentos de tratamento, posto de visitas domiciliares  

de cuidados médicos. 

 

３．Método do subsídio. 

◇Em instituições médicas e farmácias, certificar-se de apresentar atestado 

médico de despesas médicas do bem estar social (somente se tiver), no 

entanto deverá apresentar sem falta o cartão de saúde e o certificado de 

subsídio de despesas médicas 

Poderá solicitar o subsídio no balcão de atendimento. 

 

◇Para procedimentos de reembolso, favor consultar no verso . 

★Em casos de lesões/machucados na escola, talvez seja possível utilizar outro  

sistema de subsídio, portanto favor consultar primeiramente na escola.  

(Inclui-se trajetos para a escola, ou atividades extra curriculares). 

 

４．Método e conteúdo do procedimento. 

☆Recomendado procedimentos via aplicação eletrônica. （Emissão, 

alteração de conteúdo, reembolso, etc.） 

 

 

 

 

 

⑴Pedido de emissão. 

◇Ítens necessários:：Cartão de seguro saúde da criança. 

◇Método de aplicação： 

①Requerimento eletrônico. 

②Balcão de atendimento das inscrições. 

・Prefeitura Central de Izumo. Divisão de Política Infantil.   

・Em cada Centro Administrativo (subprefeituras locais). Divisão de  

serviço ao cidadão. 

◇Os alunos do ensino fundamental 2 só terão direito ao subsídio em casos em  

hospitalização, favor se inscrever caso ocorra hospitalização. 

⑵Notificação de alteração de conteúdo. 

◇Nos casos à seguir, será necessário efetuar alteração no certificado de  

qualificação de despesas médicas da criança. 

 Alteração do tipo de seguro saúde.、Mudou se dentro da cidade.、 

Mudança de nome.、Casou – Divorciou.、Perda ou dano. 

 ◇Necessário para o procedimento：Cartão de seguro da criança.、 

Certificado de qualificação de despesas médicas da criança. 

(não há necessidade caso for perdido). 

◇Método de aplicação：⑴O mesmo que aplicação de entrega. 
※Caso o seguro descrito na qualificação de despesas médicas da criança, diferir 

do conteúdo do cartão de seguro saúde, poderá não ser elegível para o 

programa de subsídio de despesas médicas da criança.    
 

 

 

Classificação 
Valor do encargo que deverá arcar. 

Hospitalização 
Exceto hospitalização 

 (ambulatório ・farmácia etc). 

Ensino 

fundamental 1 

 (Primário) 

Custo de 10% 

Valor limite (\2.000 ienes/mês) 

Custo de 10% 

Valor limite (\1.000 ienes/mês) 

※ Farmácias, etc, gratuitos.  

Ensino 

fundamental 2. 

 (Ginásio) 

Custo de 10% 

Valor limite (\2.000 ienes/mês) 

Custo de 30% 

 (Sem subsídio) 

Favor se inscrever no aplicativo com praticidade.  

Serviço de aplicação eletrônica de Shimane. 

Nome do procedimento.：「子ども医療費助成」 

※Necessário registro do usuário. 

 

 

 

※利用者登録が必要です 



⑶．Reembolso  （Pagamento de resgate.）    Clicar aqui para aplicação eletrônica. 

(Prazo: Dentro de 2 anos à partir da data de recepção do pedido  

da instituição médica). 

◇Método de aplicação： 

①Requerimento eletrônico. 

②Balcão de atendimento das inscrições. 

・Prefeitura Central de Izumo. Divisão de Política Infantil.   

・Em cada Centro Administrativo (subprefeituras locais). Divisão de  

serviço ao cidadão. 

Nos seguintes casos abaixo, poderá solicitar reembolso da diferença ,solicitar 

formulário no balcão. 

✿Quando efetuar consultas fora do estado e que não tenha utilizado o sistema 

de subsídios e tenha pago 30% do valor da consulta. 

✿Quando adquirir colete ortopédico, suporte para joelhos, braço artificial, 

aparelhos terapéuticos, próteses de pernas, etc 

✿Tratamento com crianças com ambliopia e teve necessidade de aquisição de 

óculos e lentes de contato. 

※Não será aceito recibo que não foi aplicado seguro saúde (quando arcar com  

100%) Neste caso, consultar diretamente a empresa do seguro saúde 

 
◇Necessário para aplicação:  

Ítens de ① à ③ necessário em todos os casos. 

①Recibo(Nome do médico,pontuação da consulta) 

②Caderneta bancária ou cartão do banco do beneficiário. 

③Certificado de qualificação de subsídio para despesa médica infantil. 

④Atestado médico e certificado de uso de aparelhos terapéuticos. 

(No caso de uso ) 

⑤Avaliação do médico da necessidade do uso dos óculos  

(No caso de óculos e lente de contato corretivo). 

⑥Aviso de decisão de concessão da seguradora(aparelhos e óculos 

    terapêuticos, em casos de lentes de contato) 
 

７．Relação com o programa de subsídio de despesas médicas de bem estar social. 

◇Caso seja elegível para o sistema de subsídio médico de bem estar, será dado 

 prioridade ao sistema, (juntamente com o subsídio de cuidados médicos da 

 criança). Aqueles que possuirem o certificado médico de bem estar, apresentá-

lo à instituição médica, juntamente com o certificado de qualificação de subsídio 

 de despesas médicas da criança. 

 

◆Local de contato da assistência médica de bem estar social. Divisão de 

promoção do bem estar Izumo（℡0853-21-6694）. 

 

８．Despesas médicas elevadas. (À cargo da prefeitura). 

◇Quando se hospitalizar、e o valor das despesas forem elevadas,（30%）do 

valor excedido, não coberto pelo seguro, fica à cargo da prefeitura. 

Por este motivo, (determinada quantidade de valor), do teto de pagamento, 

será restituido pela seguradora inscrita, do valor que ultrapassar o valor 

coberto pelo seguro . Por este motivo, uma vez que a prefeitura arca com 

estas despesas, assim que houver a liberação através da seguradora, o valor 

restituido será repassado para a prefeitura. Portanto será enviado a 

procuração, para reembolso de altas despesas médicas, que deverá ser 

preenchido e carimbado pelo segurado. 

No entanto, caso tenha ocorrido pagamento diretamente da seguradora para 

o segurado, .Necessário devolução do valor recebido para a prefeitura。À fim 

de confirmar valor de elevadas despesas médicas、necessário apresentar cópia 

da“ Subvenção despesas médicas de valor elevado à prefeitura..“ 

 

 

 

 

 

９．Outros 

◇Despesas não cobertas pelo subsídio.： 

Não será alvo de cobertura, gastos com refeições em internações, quarto 

individual, taxas com documentos, como atestados médicos etc, taxa de 

triagem, pijama hospitalar, vacinas, despesas médicas não cobertas pelo 

seguro de saúde (ao se consultar em torno de mais de 200 instituições 

médicas, a despesa equivalente à ausência de carta de indicação à outra 

instituição médica, não terá cobertura). 

 

◇Instituições médicas e farmácias que podem ser utilizados os certificados de 

subsídios de despesas médicas para crianças: 

Além de instituições médicas e farmácias de manipulação do estado, 

algumas nos estados de Tottori, e Hiroshima. 

 

◇Para aqueles que irão mudar de endereço, o subsídio é válido até o dia anterior 

ao da mudança. Caso não possua mais residência em Izumo, ao se mudar para 

outro município, não será possível utilizar o certificado de subsídios de 

despesas médicas para crianças de Izumo. Favor observar, pois caso utilize o 

certificado de subsídios de despesas médicas para crianças de Izumo, após ter 

se mudado de Izumo, será necessário devolver o valor das despesas de 

consultas. 

Solicitamos cooperação. 


