Manfaatkan kesempatan ini untuk
Kota Tsu akan mengadakan pemeriksaan kanker bagi para penduduk kota Tsu pada bulan Juli 2019 - Maret 2020.
Untuk mengikuti tes kesehatan, anda membutuhkan "Kupon tes kesehatan pemeriksaan kanker".
Jika anda belum memilikinya, silakan mendaftar untuk menerbitkan kupon tes kesehatan di pusat kesehatan yang
tertera di halaman belakang kertas ini.
Untuk info rmasi lebih lengkap dapat dibaca pada boo klet "Pengantar pemeriksaan kanker dan checkup
kesehatan di tahun 2019" yang akan dibagikan bersama dengan PR Tsu edisi 16 Juni.

Cara untuk mengikuti pemeriksaan kanker
Cek pemeriksaan kesehatan yang akan diikuti (lihat halaman belakang) dan
pilih akan mengikuti pemeriksaan perorangan atau kelompok.

Pemeriksaan perorangan
Pemeriksaan dilakukan di institusi medik yang
bekerjasama di kota Tsu.
Daftar institusi medik dapat dilihat di booklet
"Pengantar pemeriksaan kanker dan checkup
kesehatan kota Tsu" atau laman web kota Tsu.

Pemeriksaan kelompok

Pemeriksaan dilakukan di fasilitas pemeriksaan atau
pusat kesehatan dsb. yang berada di kota Tsu.
Tanggal dan lokasi pemeriksaan dapat dilihat di booklet
"Pengantar pemeriksaan kanker dan checkup kesehatan
kota Tsu" atau di laman web kota Tsu.

Perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu
ke agen pemeriksa via telpon.
Siapkan kupon tes kesehatan di tangan anda.

Perlu melakukan pendaftaran terlebih
dahulu ke institusi medik
Surat pengantar tes kesehatan akan diterima selambatlambatnya 3 hari sebelum tanggal pemeriksaan.

Siapkan kondisi anda untuk diperiksa di tanggal yang telah ditentukan.

Barang yang perlu dibawa saat tes

Kupon tes kesehatan pemeriksaan kanker (hati-hati, ini bukan kupon gratis)
Biaya pemeriksaan Bagi yang bebas biaya pemeriksaan harap
menyiapkan bukti dokumen dsb.
Kartu asuransi kesehatan
Buku catatan kesehatan (bagi yang memiliki)

Institusi medik yang bekerjasama, lo kasi, tanggal
Institusi medik di dalam kota yang bekerjasama dan bisa
menerima pemeriksaan kanker, fasilitas pemeriksaan dan
tanggal dapat dilihat pada booklet "Pengantar pemeriksaan
kanker dan checkup kesehatan kota Tsu" atau leaflet yang
terdapat bersama kupon tes kesehatan, dan laman web kota Tsu.

Pemeriksaan
kanker kota Tsu

Conto h

Lakukanlah tes kesehatan yang bisa menjaga nyawa
anda yang berharga
Pemeriksaan kanker yang diadakan oleh kota Tsu biayanya lebih murah dibandingkan biaya
sebenarnya. Usia yang ditargetkan dan biaya yang ditanggung o leh masing-masing individu
dapat dilihat di bawah ini.
Usia peserta yang ditargetkan adalah usia pada tanggal 31 Maret 2020.

Jenis
Peserta yang ditargetkan
pemeriksaan

Materi

Pria&Wanita di atas 40th
Orang yang lahir sebelum tanggal Pemeriksaan X-ray
31 Maret 1980
Pria&Wanita di atas 50th dengan
angka genap

Kanker
lambung

Orang dengan usia 50th ke atas
Pemeriksaan Endoskopi
dengan angka genap bisa menerima
salah 1 dari pemeriksaan X-ray (barium)
atau pemeriksaan endoskopi

Virus
hepatitis

1,000

4,800

3,000
Hanya
pemeriksaan di
dalam fasilitas

1,200

1,000

500

Pemeriksaan kanker leher rahim

1,900

1,000

Pemeriksaan kanker leher rahim
dan kanker tubuh (hanya untuk
orang yang hasil interviewnya
membutuhkan)

2,900

Pria&Wanita di atas 40th
Orang yang lahir sebelum tanggal 31 Pemeriksaan darah samar feses 2 hari
Maret 1980

Kanker
payudara

3,500

2,000

Kanker usus
besar

Wanita di atas 20th

Pemeriksaan
kelompok

500

Kanker paruparu

Orang yang lahir sebelum tanggal 31
Maret 2000

(Yen)

Pemeriksaan
perorangan

800

Pemeriksaan X-ray
Pria&Wanita di atas 40th
Orang yang lahir sebelum tanggal 31 Pemeriksaan X-ray&pemeriksaan
Maret 1980
dahak (hanya untuk orang yang
hasil interviewnya membutuhkan)

Kanker
serviks

Biaya pemeriksaan

Wanita dengan usia 40 60th
dengan angka genap
Pemeriksaan payudara dengan XWanita dengan usia 61th ke atas dan
ray (Mammografi)
belum pernah melakukan Mammografi di
tahun sebelumnya di kota Tsu.

2,100

1,500

Wanita dengan usia 30 39th
Wanita dengan usia 41 59th dengan
angka ganjil

Pemeriksaan payudara dengan
ultrasonografi (eco)

1,600

1,000

Orang dengan usia 40th dan di atas
41th, serta belum pernah melakukan
pemeriksaan virus hepatitis di kota Tsu.

Pemeriksaan darah dan
pemeriksaan virus hepatitis
(hepatitis B dan hepatitis C)

1,200

700

Bagi peserta yang terdaftar dalam asuransi kesehatan warga kota Tsu, memiliki usia di atas 75th, orang yang termasuk
dalam rumah tangga yang tidak kena pajak (seluruh anggota keluarga tidak kena pajak) dan orang yang termasuk dalam
keluarga yang menerima tunjangan kesejahteraan sosial akan dibebaskan dari (sebagian atau seluruh) biaya pemeriksaan.

Kontak

Kontak

Kota Tsu Bagian Pembentukan Kesehatan
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Mei 2019

