
Đây là tài liệu tham khảo để hỗ trợ việc hiểu về nội dung. 
Văn bản chính thức là bản tiếng Nhật do Trung tâm bảo vệ sức khỏe phát hành 

⑨ 

Chế độ nhà nước hỗ trợ tiền điều trị cho bệnh lao thông thường（Điều 37-2） 

 

Người thuộc đối tượng 

.Những bệnh nhân không có nguy cơ lây nhiễm cho người khác, phần lớn hiện đang đi khám điều trị 

ngoại trú tại các cơ quan y tế được chỉ định chuyên khoa chữa trị bệnh lao. 

. Những bệnh nhân hiện đang nhập viện điều trị bệnh khác, nhưng cũng đang được điều trị bệnh lao 

 

★Tiền điều trị thuộc đối tượng được hỗ trợ（Những chi phí liên quan đến điều trị bệnh lao） 

. Các chi phí cần cho điều trị bằng hoá chất（điều trị bằng thuốc）, điều trị ngoại khoa（phẫu thuật 

vv）, dụng cụ điều trị lao xương khớp, chụp X-quang, chụp CT, kiểm tra vi khuẩn lao, kiểm tra để 

phát hiện ảnh hưởng của tác dụng phụ（Kiểm tra máu, kiểm tra của khoa mắt, kiểm tra của khoa tai 

mũi họng） 

.Một phần chi phí trong trường hợp nhập viện để điều trị ngoại khoa, dụng cụ hỗ trợ điều trị lao 

xương và khớp, chi phí cho một số xử lý về y khoa khác 

(Chú ý) Tiền khám lần đầu tiên, tiền tái khám, tiền hướng dẫn điều trị, tiền phí giấy chứng nhận 

bệnh, chi phí của các khoa hợp tác khác không thuộc đối tượng được hưởng chế độ nhà nước hỗ trợ 

tiền điều trị. 

 

★Giấy tờ cần thiết khi làm đơn xin（Do cơ quan y tế nộp trực tiếp đến trung tâm bảo vệ sức khỏe） 

. Giấy chứng nhận bệnh lao – Đơn xin hưởng chế độ nhà nước hỗ trợ tiền điều trị cho bệnh lao 

. Phim hình ảnh chụp X-quang trực tiếp（Phim chụp trong 3 tháng gần nhất） 

 

★Tiền bệnh nhân phải tự trả 

Trong tổng chi phí thuộc tiền điều trị, 95％ số tiền được bảo hiểm mà bệnh nhân tham gia và nhà 

nước hỗ trợ, còn lại５％ thì bệnh nhân phải tự trả.                                 

95％ 

（Nhà nước, bảo hiểm hỗ trợ trả） 

(Bệnh nhân tự 

trả)  5%  

Chi phí y tế là đối tượng Luật bệnh truyền nhiễm 

 

Hãy trình「Phiếu bệnh nhân」cho cơ quan y tế, phòng dược nơi nhận thuốc điều trị lao 

Ngày được hưởng chế độ nhà nước hỗ trợ tiền điều trị bệnh lao được tính từ ngày trung tâm bảo vệ 

sức khỏe nhận「Đơn xin hưởng chế độ nhà nước hỗ trợ tiền điều trị cho bệnh lao」của quý vị. 

Muốn biết thêm thông tin, tư vấn chi tiết xin liên lạc về... 


