
●Exames por agendamento, disponibilidade de informativos somente após agedamento. Exclue-se às que realizaram exames femininos no ano precedente.

※Cancelamento do cadastro aos agendados que não realizaram o exame, favor agendar novamente.

À quem deseja realizar o exame, contatar Kikugawa shi Kenkō Zukuri ka ☎ 37-1112 até 31/5/2023

Lista de exames

Atenção: Mulheres entre 20 e 39 anos, solicitantes do preventivo para câncer cervical possibilidade de realizar a ecografia mamária.

(Não é possível realizar apenas a ecografia mamária.)

※Possibilidade de alteração quanto a conteúdo, público, datas ou valores, favor verificar no Boletim Informativo Kikugawa.

【Iformaçães e agendamento: Kikugawa shi Kenkō Zukuri ka Seijin Hoken kakari☎ 0537-37-1112】

Ano fiscal Reiwa 5 – Exames de saúde oferecidos pelo município de Kikugawa ポルトガル語
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Conteúdo

Radiografia

Exame de sangue

Mamografia

papilomavírus humano

no colo do útero

HorárioCusto

円1,300

400 円

 Nascidas antes de 1/4/2003

 ※ Às que não realizaram exame no ano precedente

Exame de densidade óssea

(radiografia)

exame bário

Sangue nas fezes

 Acima de 20 anos (conforme ano refrencial) Atenção

 Nascidas antes de 1/4/2003

 ※ Às que não realizaram exame no ano precedente

 Acima de 40 anos. À quem não fez exame municipal para hepatite

 (Gratuito para 40,45,50,55,60,65 anos)

Mamografia

papilomavírus humano

no colo do útero

Exame de sangue

(Hepatite B e C)

Peso, medida e exame de

sangue

Público (idade completa em 1/4/2023★)

 Nascidas antes de 1/4/1983

 ※Mulheres acima de 40 anos (conforme ano referencial)

 Mulheres acima de 20 anos (conforme ano referencial)

 Mulheres de 40, 45, 50, 55, 60, 65 e 70 anos.

 Entre 30 e 38 anos, nascidos entre 2/4/1984 e 1/4/1993

 ※Acima de 40 anos, exame por ção especial. Verificar com a seguradora.

 Acima de 40 anos

 Nascidos antes de 1/4/1983

 Acima de 40 anos (acima de 60 anos, incluso exame de tuberculose)

 Nascidos antes de 1/4/1983

 Homens acima de 50 anos

 Nascidos antes de 1/4/1973

 Mulheres acima de 40 anos (conforme ano referencial)

 Nascidas antes de 1/4/1983

 ※ Às que não realizaram exame no ano precedente

Tipos de exames

 Mastocarcinoma

 Centro para exames do

 Hospital Kikugawa

 Câncer cervical

 Centro para exames do

 Hospital Kikugawa e Clínica

 Matsushita

 Exames

 femininos

Possível realizar

no mesmo dia,

todos os exames

solicitados.

Exame comunit

ário com data

fixa.

Agendamento

 Doenças do cotidiano

 30 anos

 Exame de osteoporose

 Exame de hepatite

 Câncer cervical

 Mastocarcinoma

 (câncer de mama)

 Câncer de próstata

 Radiografia do tórax

 Câncer do intestino

 Câncer de estomago


