
KHẨN CẤP ※Chỉ dùng số dưới đây để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp, không tiếp nhận hỏi 

đáp tư vấn 

Cảnh sát: 110 (Tai nạn - Vụ án) 

Cấp cứu, cứu hỏa: 119 (Bệnh nguy cấp Hỏa hoạn) (Hỗ trợ bằng 17 ngôn ngữ ※) 

※tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Thái, tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Tagalog, tiếng Nepal, 

tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Italia, Tiếng Nga, tiếng Mã Lai, 

tiếng Myanmar, tiếng Khmer. 

Khi bị bệnh nguy cấp hoặc bị thương vào ban đêm hay ngày nghỉ, hãy liên lạc với các bệnh viện (cơ 

sở y tế) dưới đây: 

Trung tâm khám bệnh khẩn cấp thành 

phố Sendai 

Wakabayashi-ku Funachou 64-12 

TEL : 022-266-6561 

※Khi khám bệnh, có thể trao đổi bằng 19 

ngôn ngữ thông qua cuộc gọi 3 chiều. 

Khoa nội 

 

 

 

Ngày thường 19:15-7:00 hôm sau 

Thứ 7 14:45-7:00 hôm sau 

Chủ nhật, 

Ngày lễ 

9:45-12:00, 

13:15-17:00 

18:00-7:00 hôm sau 

Khoa ngoại 

 

Ngày thường 19:15-23:00 

Thứ 7 14:45-23:00 

Chủ nhật 

Ngày lễ 

9:45-12:00, 13:15-

17:00, 18:00-23:00 

Khoa ngoại chỉnh hình, 

khoa mắt, khoa sản 

phụ, khoa tai mũi họng 

Chủ nhật, 

Ngày lễ 
9:45-12:00 

13:15-17:00 

Phòng khám bệnh khẩn cấp khu vực phía 

Bắc, Sendai 

Aoba-ku Tsutsumimachi 1-1-2 2F 

TEL : 022-301-6611 

※Khi khám bệnh, có thể trao đổi bằng 19 

ngôn ngữ thông qua cuộc gọi 3 chiều. 

Khoa nội, Khoa ngoại Từ thứ 2 đến 

thứ 5 

19:15-23:00  

Khoa nội 

Khoa nhi (các bệnh nội 

khoa) 

Khoa ngoại 

Thứ 6 19:15-23:00 

Thứ 7 14:45-23:00 

Chủ nhật , 

Ngày lễ 

9:45-12:00 

13:15-17:00 18:00-

23:00 

Phòng khám bệnh khẩn cấp cho trẻ em 

vào ban đêm và ngày nghỉ, TP Sendai 

Taihaku-ku Asutonagamachi 1-1-1-1F 

TEL : 022-247-7035 

※Khi khám bệnh, có thể trao đổi bằng 19 

ngôn ngữ thông qua cuộc gọi 3 chiều. 

 

 

Khoa nhi (các bệnh nội 

khoa) 

Ngày thường 19:15-7:00 hôm sau 

Thứ 7 14:45-7:00 hôm sau 

Chủ nhật 

Ngày lễ 

9:45-12:00, 13:15-

17:00 

18:00-7:00 hôm sau 

Phòng khám khoa nhi, khoa nội ngày 

nghỉ Kounan 

Taihaku-ku Nagamachi 5-9-13 2F 

TEL : 022-248-5858 

Khoa nội 

Khoa nhi 

 

Chủ nhật 

Ngày lễ 

 

8:30-12:00 

14:00-17:00 

 

Dịch vụ khám răng tại nhà・khám cho 

người khuyết tật・khám vào ngày nghỉ và 

ban đêm của hội nha sĩ Sendai 

Aoba-ku Itsutsubashi 2-12-2 12F 

TEL : 022-261-7345 

Nha khoa Thứ 7 19:00-22:30 

Chủ nhật 

Ngày lễ 

10:00-11:30, 13:00-

15:30  

19:00-22:30 

＊Tại các bệnh viện (cơ sở y tế) cũng có chế độ trực vào ngày nghỉ để khám bệnh khẩn cấp cho 

bệnh nhân. Thời gian khám bệnh: 9:00～16:00. 

Thông tin chi tiết tại: Trang chủ của trung tâm hành chính thành phố Sendai 



Trang chủ＞Thông tin cuộc sống＞An toàn, an tâm trong cuộc sống＞Cấp cứu, khám bệnh ngày nghỉ 

*Trang chủ của trung tâm hành chính thành phố Sendai có chức năng dịch tự động. Chọn “Foreign 

Language” ở góc trên bên phải màn hình để chọn ngôn ngữ. 


