Reiwa Ano ２– Lista de Exames para Adultos, realizados pela Prefeitura de Kikugawa
Inscrição/Cancelamento do exame da Prefeitura de Kikugawa, favor avisar até o dia 29 de junho maio de 2020.
● Para quem fez o exame no Ano 2 (2020)
(Para os que fizeram o exame no ano 31 de Prevenção de câncer do útero/Câncer de mama)
→ Para o Ano 2(2020),será ｅｎｖｉａｄｏ comunicado entre Agosto e Setembro.(Em caso de mudança favor comunicar)

Exame geral
(grupo)
※Os exames
solicitados(Exame
geral) podem ser feitos
no mesmo dia.
※O exame geral será
realizado com data e
hora marcada (Com
reserva antecipada).
※Quem solicitou o
exame ginecológico, só
poderá fazer o exame
ginecológico.

Câncer do Estômago

Individual
(particular)

Custo

Raio X do estômago

1,300 円

Análise de sangue nas fezes

400 円

Raio X

200 円

Exame de sangue

1,000 円

Mamografia

1,300 円

Exame do colo uterino

1,100 円

Exame de sangue para verifivar hepatite
tipo B e C

1,000 円

Densiometria óssea

800 円

Medir peso, altura e pressão arterial,
exame de urina e sangue.

1,500 円

40 anos e acima
Nascidas até 1º. de Abril de 1980
※Para pessoas que não fizeram o exame ano passado.

Mamografia

1,500 円

20 anos ou acima
Nascidas até 1º. de Abril de 2000
※Para quem não fez o exame ano passado
【Obs】

Exame do colo uterino

1,300 円

胃
大腸

Exame do tórax

胸部

Exame de prevenção do câncer de próstata

前立腺

Exame de Prevenção do Câncer de Mama

乳

Exame de Prevenção do Câncer do útero

子宮

Exame de hepatite

肝炎

Exame de osteoporose

骨

Exame Preventivo aos maus hábitos da
vida diária (faixa etária, 30 anos)

30 代

Exame de Prevenção do Câncer de Mama

Exame ginecológico

Conteúdo

※Calcular a idade até o dia 1º. de Abril de 2020

Câncer do Intestino Grosso

<Org. implementação assist. med.>
･Hospital de Kikugawa

● Para queｍ não fez o exame da Prefeitura.
→ Para os que desejam fazer o exame, favor comunicar até o prazo determinado.

Quem pode fazer o exame

Tipos de exames

乳

Português
ポルトガル語

40 anos ou acima.
Nascidos até 1º. de Abril de 1980
Homens com 50 anos ou acima
Nascidos até 1º. de Abril de 1970
40 anos e acima
Nascidas até 1º. de Abril de 1980
※Para pessoas que não fizeram o exame ano passado.
20 anos ou acima
Nascidas até 1º. de Abril de 2000
※Para quem não fez o exame ano passado
【Obs】
40 anos(Veja tabela de idade abaixo)
Ou pessoas que nunca fizeram exame de hepatite pela Prefeitura.
Mulher na faixa etária 40･45・50･55・60・65・70 anos
30 `a 38 anos
Nascidos entre 2 de Abril de 1981 à 1º.de Abril de1990

Período

Setembro
～
Janeiro

Exame de Prevenção do Câncer do útero
<Org. implementação assist. médica.>
･Hospital de Kikugawa
･Clínica Matsushita

子宮

【Obs 】 Mulheres de 20 à 39 anos que vão fazer o exame de Câncer do útero, poderá fazer junto com o exame de Câncer de mama – Ultrassom.
( Não será possível fazer somente o exame de Câncer de mama - Ultrassom)

【Informações e contato】
Kikugawa-Shi Kenkô Zukuri Ka Seijin Hoken Kakari
（菊川市健康づくり課成人保健係）
Tel: （0537）37-1112

