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医療法人社団自靖会
医療法人社団光靖会
理事長井口 靖浩

皆様、こんにちは。

東京の江戸川区、葛飾区でクリニックを運営している医療
法人の理事長を務めます井口靖浩と申します。

ベトナム出身のスタッフも多く働いてくれていることもあり、
これをきっかけに、ベトナムの皆様向けのページを作成いた
しました。

泌尿器科、内科で気になることがございましたら、お近くの
クリニックまでお越しください。

どうぞ宜しくお願い致します。

2019年1月
井口 靖浩

ご挨拶
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クリニックのご紹介

クリニック名 連絡先 診療科目

東小松川JC 自靖会親水クリニック 03-5661-3872 泌尿器科・内科

船堀駅前 井口腎泌尿器科船堀 03-3686-9811 泌尿器科・腎臓内科

新小岩駅前 北村記念クリニック 03-6231-5931 泌尿器科・内科

亀有駅前 井口腎泌尿器科 03-3838-8721 泌尿器科・内科
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泌尿器科

対象となる症状や疾患

泌尿器科は尿に関連した臓器（腎臓・尿管・膀胱・尿道）及び男性生殖器（陰茎・前立
腺・精巣）の病気を主として扱う科になります。
尿に関連した臓器と男性生殖器、副腎疾患も含めます。
症状の出方は様々で、一つの症状でも複数の病気が隠れていることもあります。
下記の疾患は代表的なケースです。

症状 考えられる疾患

尿に血が混ざる
尿路感染症（膀胱炎・前立腺炎）・尿路結石症（腎結石・尿管結石・膀胱結石）・尿路上皮
腫瘍（膀胱癌・腎孟尿管がん）・腎腫瘍（腎がん）

尿が出にくい
前立腺疾患（前立腺肥大症・前立腺がん）・膀胱疾患（神経因性膀胱・膀胱がん）・尿路
結石症・尿道狭窄・尿道腫瘍等

尿が近い 前立腺疾患・過活動膀胱・膀胱疾患・尿路結石症

尿が漏れる 前立腺疾患・膀胱疾患・腹圧性尿失禁・尿路結石症

陰嚢内が腫れる 精巣腫瘍・陰嚢水腫・精液瘤・精巣上体炎・精巣捻転

腰の痛み 尿路結石症・腎腫瘍・腎梗塞
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内科

対象となる症状や疾患

内科では、一般的な風邪症状や、糖尿病、高血圧、脂質代謝異常(高脂血症)の内科受
診から、専門的な分野に精通した医師によっての診察を受ける事が出来、さまざまな症状
や検査結果をふまえ、総合的に診察が受けられます。

症状 考えられる疾患

頭痛 緊張型頭痛、片頭痛、脳腫瘍、脳血管障害(出血や梗塞)

胸痛 狭心症、心筋梗塞、気胸、肺がん、逆流性食道炎

腹痛 胃潰瘍、胆石、尿管結石、虫垂炎、胃がん等

発熱 風邪、インフルエンザ、各種がん等

倦怠感
・体重減少

糖尿病、甲状腺等の内分泌疾患、貧血、各種がん等
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診療時間・アクセス
■診療時間 ■アクセス

自靖会親水クリニック(東小松川)

（拡大地図）

※グーグルマップ

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前

受付 8:30～
11:30

診察 9:00～
12:00

1診 泌尿器科 泌尿器科 泌尿器科 泌尿器科 泌尿器科
泌尿器科

(第1・3・5の
み)

2診 / /
内科

(糖尿病)
/

腎臓内科・
消化器外科

消化器外科
(胃カメラ、第

3のみ)

3診
内科

(腎臓・透析)
/

整形外科
(受付11:30ま

で)

内科
(循環器)

整形外科 /

午後

受付 14:00

～17:00

診察 14:30

～17:30

エコー・X線
検査・

CT検査・生体
検査等

各種検査を実施(午前も実施中)

1診 / / / /

整形外科
(受付16:00ま

で)

/

2診 / / / /
内科

(腎臓・透析)
/

3診 / / / /
内科

(循環器)
/

往診

お気軽に御相談くださいtel: 03-5661-3866

/ ● / ● / /
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https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92132-
0033+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%B1%9F
%E6%88%B8%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E5%
B0%8F%E6%9D%BE%E5%B7%9D%EF%BC%92%E4%B8%8
1%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91+%E5
%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A4%
BE%E5%9B%A3%E8%87%AA%E9%9D%96%E4%BC%9A/@3
5.697807,139.8640535,20z/data=!4m18!1m12!4m11!1m3!2
m2!1d139.8642104!2d35.697636!1m6!1m2!1s0x6018862557
7a3c57:0x7b69ed295b3d6a1c!2z5Yy755mC5rOV5Lq656S-
5Zuj6Ieq6Z2W5Lya44CB44CSMTMyLTAwMzMg5p2x5Lqs6
YO95rGf5oi45bed5Yy65p2x5bCP5p2-
5bed77yS5LiB55uu77yX4oiS77yR!2m2!1d139.8643659!2d3
5.6979395!3m4!1s0x60188625577a3c57:0x7b69ed295b3d6a
1c!8m2!3d35.6979395!4d139.8643659

〒132-0033 東京都江戸川区東小松川2-7-1

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92132-0033+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%B1%9F%E6%88%B8%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E5%B0%8F%E6%9D%BE%E5%B7%9D%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91+%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A4%BE%E5%9B%A3%E8%87%AA%E9%9D%96%E4%BC%9A/@35.697807,139.8640535,20z/data=!4m18!1m12!4m11!1m3!2m2!1d139.8642104!2d35.697636!1m6!1m2!1s0x60188625577a3c57:0x7b69ed295b3d6a1c!2z5Yy755mC5rOV5Lq656S-5Zuj6Ieq6Z2W5Lya44CB44CSMTMyLTAwMzMg5p2x5Lqs6YO95rGf5oi45bed5Yy65p2x5bCP5p2-5bed77yS5LiB55uu77yX4oiS77yR!2m2!1d139.8643659!2d35.6979395!3m4!1s0x60188625577a3c57:0x7b69ed295b3d6a1c!8m2!3d35.6979395!4d139.8643659


✿井口腎泌尿器科 船堀

診療時間・アクセス

月 火 水 木 金 土

午前
受付 09:30～12:30

診察 10:00～13:00

腎泌尿器科 泌尿器科 腎泌尿器科 腎泌尿器科
泌尿器科

(第1・3・5のみ、
診察12:00まで)

泌尿器科
(第1・2・3のみ)

・腎臓内科
(第4・5のみ)

午後
受付 14:30～18:00

診察 15:00～18:30

腎泌尿器科 泌尿器科 腎泌尿器科 泌尿器科 泌尿器科 /

※休診日：土曜日午後・日曜日・祝日
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✿北村記念クリニック

診療時間・アクセス

休診日：日曜※土曜日は糖尿病外来は予約制となります。

北村記念クリニック 4月からの診療時間

受付時間 診療室 月 火 水 木 金 土

8：30～

11：30

第一診察室

生活習慣病

内科

生活習慣病

内科

生活習慣病

内科

泌尿器科

生活習慣病

内科

生活習慣病

内科

第二診察室 泌尿器科 糖尿病内科 泌尿器科 泌尿器科 泌尿器科

14：00～

17 : 00

第一診察室

生活習慣病

内科

生活習慣病

内科

生活習慣病

内科

内科

糖尿病内科

（第1・3週）

第二診察室 泌尿器科

循環器内科

（第2・4週）

泌尿器科

※第2水曜日休

診

泌尿器科 泌尿器科
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✿井口腎泌尿器科 亀有
診療時間・アクセス

診察時間

診察時間 月 火 水 木 金 土

午前９：００～１２：００迄
（受付時間は３０分前迄)

第一診察室

泌尿器科/内
科

泌尿器科/内
科

泌尿器科/

内科
泌尿器科/内科

泌尿器科/内
科

泌尿器科

戸田 井口 戸田 戸田 戸田

1.3.5 土
岐

2.4 橘

第二診察室
糖尿病内科 糖尿病内科 糖尿病内科 糖尿病内科

崔 崔 崔 崔

午後２：３０～５：３０迄
（受付時間は３０分前迄)

第一診察室

泌尿器科/内
科

泌尿器科/内
科

泌尿器科/

内科
泌尿器科

糖尿病内
科

戸田 井口 戸田 山田
※2.4.5大

石

第二診察室
糖尿病内科 循環器内科 糖尿病内科 糖尿病内科

崔 1.3.5 髙瀬 崔 崔
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お問い合わせ

診察・受診が心配な方の問い合わせ先

◆ 日本語で症状が伝えるのか不安な方
◆ ベトナム語しかほとんど話せない方
◆ その他、ご心配の事がある方

ベトナム語でも結構ですので、下記のメールアドレスまでお問い合わせください。

メールアドレス： hieu@jisei-kai.or.jp
担当：グェン フィン チュン ヒュー
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Phòng khám Thận tiết niệu Iguchi, 

ga Kameari

Phòng khám Shinsui, Jiseikai

(Higashikomatsugawa)

Phòng khám Kitamura Memorial, 

ga Shinkoiwa

Phòng khám Thận tiết niệu 

Funabori, ga Funabori 

TRANG ĐẦU

THÔNG TIN 

PHÒNG KHÁM

KHOA TIẾT NIỆU

NỘI KHOA

THỜI GIAN KHÁM

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

LIÊN HỆ

日本語

LỜI CHÀO



Lời chào

Yasuhiro Iguchi – Chủ tịch

Tổ chức cơ sở y tế Jiseikai

Tổ chức cơ sở y tế Kouseikai

Kính gửi lời chào đến quý vị,

Tôi là Yasuhiro Iguchi, Chủ tịch của các cơ sở y tế đang 

được vận hành ở quận Edokawa và quận Katsushika thuộc 

khu vực Tokyo. 

Hiện tại, những nhân viên người Việt cũng đang làm việc tại 

cơ sở của chúng tôi. Cũng chính vì thế, chúng tôi muốn lập 

ra một trang web dành riêng cho người Việt về dịch vụ 

khám chữa bệnh (Nội khoa và Thận tiết niệu) ở các cơ sở y 

tế của chúng tôi.

Nếu quí vị có băn khoăn hay lo lắng về các bệnh nội khoa 

hay đường tiết niệu thì hãy đến với phòng khám gần nhất 

của chúng tôi nhé !

Trân trọng.

Tháng 1, 2019

Yasuhiro Iguchi

TRANG ĐẦU

THÔNG TIN 

PHÒNG KHÁM

KHOA TIẾT NIỆU

NỘI KHOA

THỜI GIAN KHÁM

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

LIÊN HỆ

日本語

LỜI CHÀO



Thông tin phòng khám

Phòng khám
Điện thoại liên 

hệ
Chuyên khoa

Higashikomatsugawa

JC
Phòng khám Shinsui, Jiseikai 03-5661-3872 Khoa tiết niệu, Nội khoa

Trước ga Funabori
Phòng khám Thận tiết niệu 

Funabori
03-3686-9811

Khoa tiết niệu, Nội khoa 

Thận

Trước ga Shinkoiwa
Phòng khám Kitamura 

Memorial, Shinkoiwa
03-6231-5931 Khoa tiết niệu, Nội khoa

Trước ga Kameari
Phòng khám Thận tiết niệu 

Iguchi
03-3838-8721 Khoa tiết niệu, Nội khoa

TRANG ĐẦU

THÔNG TIN 

PHÒNG KHÁM

KHOA TIẾT NIỆU

NỘI KHOA

THỜI GIAN KHÁM

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

LIÊN HỆ

日本語

LỜI CHÀO



Các triệu chứng và bệnh lý:
Khoa Tiết niệu là chuyên khoa khám và điều trị chủ yếu về cơ quan tiết niệu (Thận, Đường 

tiết niệu, Bàng quang, Niệu đạo) hay bộ phận sinh dục nam (Dương vật, Tuyến tiền liệt, 

Tinh hoàn), bao gồm luôn cả bệnh Tuyến thượng thận.

Liên quan đến Thận và đường tiết niệu thì có rất nhiều triệu chứng xảy ra và cho dù chỉ có 

mỗi một triệu chứng thì cũng tiềm ẩn vô số các bệnh nguy hiểm.

Dưới đây là một vài trường hợp điển hình của các bệnh lý:

Chuyên khoa Tiết niệu

Triệu chứng Suy đoán bệnh

Có lẫn máu trong 

nước tiểu

Nhiễm trùng đường tiểu (Viêm bàng quang, Viêm tuyến tiền liệt), Sỏi tiết niệu (Sỏi thận, Sỏi niệu quản, 

Sỏi bàng quang), Ung thư biểu mô đường niệu (Ung thư bàng quang, Ung thư biểu mô tế bào thận), U 

thận (Ung thư thận)

Tiểu tiện khó
Bệnh tuyến tiền liệt (Phì đại tuyến tiền liệt, Ung thư tuyến tiền liệt), Bệnh bàng quang (Rối loạn bàng 

quang do thần kinh, Ung thư bàng quang), Sỏi tiết niệu, Hẹp niệu đạo, Ung thư niệu đạo, v.v... 

Tiểu tiện nhiều lần 

trong ngày
Bệnh tuyến tiền liệt, Bàng quang hoạt động quá mức, Bệnh bàng quang, Sỏi tiết niệu

Són tiểu Bệnh tuyến tiền liệt, Bệnh bàng quang, Són tiểu do áp lực ổ bụng, Sỏi tiết niệu

Sưng bìu tinh hoàn
Ung thư tinh hoàn, Tràn dịch tinh hoàn, Nang mào tinh hoàn-có chứa tinh trùng, Viêm mào tinh hoàn, 

Xoắn tinh hoàn

Đau lưng Sỏi tiết niệu, U thận, Nhồi máu thận

TRANG ĐẦU

THÔNG TIN 

PHÒNG KHÁM

KHOA TIẾT NIỆU

NỘI KHOA

THỜI GIAN KHÁM

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

LIÊN HỆ

日本語

LỜI CHÀO



Nội khoa

Các triệu chứng và bệnh lý:

Nội khoa ở các phòng khám chúng tôi chuyên khám và điều trị về Cảm cúm 

thông thường, Đái tháo đường, Huyết áp cao, Rối loạn lipid máu (Máu 

nhiễm mỡ) bởi các bác sĩ có chuyên môn cũng như tiến hành khám tổng 

quát dựa vào các triệu chứng và kết quả kiểm tra xét nghiệm.

Triệu chứng Suy đoán bệnh

Đau đầu
Đau đầu do căng thẳng, Đau nửa đầu, U não, Tai biến mạch máu não (chảy máu 

não và bị nghẽn mạch)

Đau ngực
Hẹp van tim, Nhồi máu cơ tim, Tràn khí màn phổi, Ung thư phổi, Chứng trào 

ngược thực quản

Đau bụng Loét dạ dày, Sỏi mật, Sỏi niệu quản, Viêm ruột thừa, Ung thư dạ dày…

Sốt Cảm cúm, Cúm Influenza, các loại Ung thư…

Cảm giác mệt 

mỏi, chán 

chường

・Cân nặng bị 

giảm sút

Đái tháo đường, Rối loạn nội tiết như Bướu cổ…, Bệnh thiếu máu, các loại Ung 

thư…

TRANG ĐẦU

THÔNG TIN 

PHÒNG KHÁM

KHOA TIẾT NIỆU

NỘI KHOA

THỜI GIAN KHÁM

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

LIÊN HỆ

日本語

LỜI CHÀO



■Bản đồ chỉ dẫn

※Google Map

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Buổi sáng

8:30～11:30

Giờ khám

9:00～12:00

Phòng khám 1 Khoa tiết niệu Khoa tiết niệu Khoa tiết niệu Khoa tiết niệu Khoa tiết niệu

Khoa tiết niệu

(Chỉ ngày thứ

bảy của tuần thứ

1, 3 và 5 )

Phòng khám 2 / /
Nội khoa

(Đái tháo đường)
/

Nội khoa Thận・
Ngoại khoa 

Đường tiêu hóa

Ngoại khoa 

Đường tiêu hóa

(Nội soi dạ dày、
chỉ ngày thứ 7 

của tuần thứ 3)

Phòng khám 3
Nội khoa

(Thận・Lọc máu)
/

Khoa ngoại chấn 

thương chỉnh hình

(Quầy lễ tân 

đến11:30)

Nội khoa

(Tim mạch)

Khoa ngoại chấn 

thương chỉnh 

hình

/

Buổi chiều

Lễ tân 14:00～
17:00

Giờ khám 14:30

～17:30

Siêu âm, chụp X-

quang, CT, xét 

nghiệm sinh 

thiết…

Các loại kiểm tra và xét nghiệm (Hiện buổi sáng cũng thực hiện)

Phòng khám 1 / / / /

Khoa ngoại chấn 

thương chỉnh 

hình

(Quầy lễ tân đến 

16:00)

/

Phòng khám 2 / / / /
Nội khoa

(Thận・Lọc máu)
/

Phòng khám 3 / / / /
Nội khoa

(Tim mạch)
/

Đến khám tại nhà
Vui lòng liên hệ 03-5661-3866

/ ● / ● / /

✿Phòng khám Shinsui, Jiseikai (Higashikomatsugawa)

TRANG ĐẦU

THÔNG TIN 

PHÒNG KHÁM

KHOA TIẾT NIỆU

NỘI KHOA

THỜI GIAN KHÁM

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

LIÊN HỆ

日本語

LỜI CHÀO

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92132-
0033+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%B1%9F
%E6%88%B8%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E5%
B0%8F%E6%9D%BE%E5%B7%9D%EF%BC%92%E4%B8%8
1%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91+%E5
%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A4%
BE%E5%9B%A3%E8%87%AA%E9%9D%96%E4%BC%9A/@3
5.697807,139.8640535,20z/data=!4m18!1m12!4m11!1m3!2
m2!1d139.8642104!2d35.697636!1m6!1m2!1s0x6018862557
7a3c57:0x7b69ed295b3d6a1c!2z5Yy755mC5rOV5Lq656S-
5Zuj6Ieq6Z2W5Lya44CB44CSMTMyLTAwMzMg5p2x5Lqs6
YO95rGf5oi45bed5Yy65p2x5bCP5p2-
5bed77yS5LiB55uu77yX4oiS77yR!2m2!1d139.8643659!2d3
5.6979395!3m4!1s0x60188625577a3c57:0x7b69ed295b3d6a
1c!8m2!3d35.6979395!4d139.8643659

2-7-1Higashikomatsugawa, Edogawa-ku, Tokyo 132-0033

Thời gian khám & bản đồ chỉ dẫn 

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92132-0033+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%B1%9F%E6%88%B8%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E5%B0%8F%E6%9D%BE%E5%B7%9D%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%97%E2%88%92%EF%BC%91+%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A4%BE%E5%9B%A3%E8%87%AA%E9%9D%96%E4%BC%9A/@35.697807,139.8640535,20z/data=!4m18!1m12!4m11!1m3!2m2!1d139.8642104!2d35.697636!1m6!1m2!1s0x60188625577a3c57:0x7b69ed295b3d6a1c!2z5Yy755mC5rOV5Lq656S-5Zuj6Ieq6Z2W5Lya44CB44CSMTMyLTAwMzMg5p2x5Lqs6YO95rGf5oi45bed5Yy65p2x5bCP5p2-5bed77yS5LiB55uu77yX4oiS77yR!2m2!1d139.8643659!2d35.6979395!3m4!1s0x60188625577a3c57:0x7b69ed295b3d6a1c!8m2!3d35.6979395!4d139.8643659


✿Phòng khám Thận tiết niệu Funabori, ga Funabori 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Buổi sáng

Lễ tân 

09:30～12:30

Giờ khám 

10:00～13:00

Chuyên khoa 

Thận tiết niệu

Chuyên khoa 

Tiết niệu

Chuyên khoa 

Thận tiết niệu

Chuyên khoa 

Thận tiết niệu

Chuyên khoa Tiết niệu

(Chỉ thứ sáu của tuần thứ 1, 3 

và 5; Giờ khám cho đến 12:00)

Chuyên khoa Tiết niệu

(Chỉ thứ bảy của tuần thứ 1, 2 và 3)

・Nội khoa Thận

(Chỉ thứ bảy của tuần thứ 4 và thứ 5)

Buổi chiều

Lễ tân 

14:30～18:00

Giờ khám 

15:00～18:30

Chuyên khoa 

Thận tiết niệu

Chuyên khoa

Tiết niệu

Chuyên khoa 

Thận tiết niệu

Chuyên khoa

Tiết niệu

Chuyên khoa Tiết niệu /

Lịch nghỉ: Chiều thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ

TRANG ĐẦU

THÔNG TIN 

PHÒNG KHÁM

KHOA TIẾT NIỆU

NỘI KHOA

THỜI GIAN KHÁM

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

LIÊN HỆ

日本語

LỜI CHÀO

Thời gian khám & bản đồ chỉ dẫn 



✿ Phòng khám Kitamura Memorial, ga Shinkoiwa

Lịch nghỉ: Chủ nhật※Thứ bảy khám ngoại trú về Đái tháo đường theo lịch hẹn.

Phòng khám Kitamura Memorial – Lịch khám từ tháng 4

Giờ khám Phòng khám Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

8：30～

11：30

Phòng số 1

Bệnh do thói quen sinh hoạt

Nội khoa

Bệnh do thói quen sinh 

hoạt

Nội khoa

Bệnh do thói quen sinh hoạt

Nội khoa

Chuyên khoa Tiết niệu

Bệnh do thói quen sinh 

hoạt

Nội khoa

Bệnh do thói quen 

sinh hoạt

Nội khoa

Phòng số 2 Chuyên khoa Tiết niệu Đái tháo đường Chuyên khoa Tiết niệu Chuyên khoa Tiết niệu

Chuyên khoa Tiết

niệu

14：00～

17 : 00

Phòng số 1

Bệnh do thói quen sinh hoạt

Nội khoa

Bệnh do thói quen sinh 

hoạt

Nội khoa

Bệnh do thói quen sinh hoạt

Nội khoa

Nội khoa

Đái tháo đường

(Chỉ ngày thứ bảy 

của tuần thứ 1 và 

thứ 3 )

Phòng số 2 Chuyên khoa Tiết niệu

Nội khoa tim mạch

(Chỉ ngày thứ ba của

tuần thứ 2 và thứ 4)

Chuyên khoa Tiết niệu

※Nghỉ vào thứ tư của tuần 

thứ hai

Chuyên khoa Tiết niệu Chuyên khoa Tiết niệu

TRANG ĐẦU

THÔNG TIN 

PHÒNG KHÁM

KHOA TIẾT NIỆU

NỘI KHOA

THỜI GIAN KHÁM

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

LIÊN HỆ

日本語

LỜI CHÀO

Thời gian khám & bản đồ chỉ dẫn 



Thời gian khám & bản đồ chỉ dẫn 

LỊCH KHÁM

GIỜ KHÁM
PHÒNG 

KHÁM
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

BUỔI SÁNG

９：００～１２：００
(Quầy lễ tân đóng trước３０phút)

Phòng khám 

1

Chuyên khoa Tiết 

niệu / Nội khoa

Chuyên khoa Tiết 

niệu / Nội khoa

Chuyên khoa Tiết 

niệu / Nội khoa

Chuyên khoa Tiết 

niệu / Nội khoa

Chuyên khoa Tiết 

niệu / Nội khoa

Chuyên khoa 

Tiết niệu / Nội 

khoa

Bs.Toda Bs.Iguchi Bs.Toda Bs.Toda Bs.Toda

1.3.5 

Bs.Toki

2.4

Bs.Tachibana

Phòng khám 

2

Đái tháo đường Đái tháo đường Đái tháo đường Đái tháo đường

Bs.Sai Bs.Sai Bs.Sai Bs.Sai

BUỔI CHIỀU

２：３０～５：３０
(Quầy lễ tân đóng trước３０phút)

Phòng khám 

1

Chuyên khoa Tiết 

niệu / Nội khoa

Chuyên khoa Tiết 

niệu / Nội khoa

Chuyên khoa Tiết 

niệu / Nội khoa

Chuyên khoa Tiết 

niệu / Nội khoa

Đái tháo 

đường

Bs.Toda Bs.Iguchi Bs.Toda Bs.Yamada
※2.4.5

Bs.Oishi

Phòng khám 

2

Đái tháo đường Nội khoa tim mạch Đái tháo đường Đái tháo đường

Bs.Sai 1.3.5 Bs.Takase Bs.Sai Bs.Sai

✿ Phòng khám Thận tiết niệu Iguchi, ga Kameari

TRANG ĐẦU

THÔNG TIN 

PHÒNG KHÁM

KHOA TIẾT NIỆU

NỘI KHOA

THỜI GIAN KHÁM

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

LIÊN HỆ

日本語

LỜI CHÀO



～Nếu quý vị

◆Đang lo lắng về việc truyền tải bệnh trạng của mình bằng tiếng Nhật

◆Chỉ có thể giao tiếp bằng tiếng Việt

◆Hay có những băn khoăn khác...

…thì hãy  liên hệ ngay với chúng tôi qua địa chỉ mail dưới đây, 

chúng tôi  sẽ có nhân viên người Việt phụ trách hỗ trợ và giải đáp 

mọi thắc mắc cho quí vị～

Email： hieu@jisei-kai.or.jp

Nhân viên hỗ trợ：NGUYỄN HUỲNH TRUNG HIẾU

TRANG ĐẦU

THÔNG TIN 

PHÒNG KHÁM

TIẾT NIỆU

NỘI KHOA

THỜI GIAN KHÁM

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

LIÊN HỆ

日本語

LỜI CHÀO


