Sobre o benefício médico para
tratamento de doenças específicas

Esquema da empresa
Atualmente, são poucos os casos no país, e está sendo feito um projeto de
pesquisa de 130 das doenças que ainda não foram estabelecidas o tratamento médico,
com objetivo de superar doenças incuráveis, em Aichi, entre essas 58 doenças, 56 das
doenças são aplicados pela própria prefeitura e 2 pelo sistema de benefício médico
para tratamento de doenças específicas. (sistema de subsídio para despesas médicas).
1 Pessoas elegíveis
São elegíveis as pessoas que se enquadram em todos os itens de 1 a 3.
1 Tem endereço registrado na província de Aichi (juminhyo).
2 Atende os critérios de certificação estipulado entre as 58 doenças acima.
3 Está segurado ou é dependente no seguro de saúde.
※ Se não atende aos critérios de certificação não estará sujeito aos benefícios.

2 Conteúdo do benefício
Referente aos próximos 2 ítens, uma parte do montante é financiado pelas
despesas públicas
1

Referente a doença reconhecida pelo médico.

2

Dentro dos serviços de seguro de assistência, serviços médicos relacionado
às doenças reconhecidas.
visita de enfermagem, visita de reabilitação, orientação de gestão de
cuidados domiciliares, Instituição de serviços de assistência médica,
visita de enfermagem para precaução de assistência, visita de
reabilitação para precaução de assistência, orientação de gestão para
prevenção de assistência domiciliar

※ Caso a parte de doenças como SMON, se o estado do paciente é reconhecido
como crítico ou se a pessoa responsável do sustento é isenta do imposto
municipal, o valor total é pago por fundos públicos.
※ Referente aos tratamentos das doenças que não sejam reconhecidas pelo
médico e serviços de seguro de assistência diferentes acima não estarão
sujeitos aos benefícios.

3 Valor pago pelo próprio
Exceto no caso em que a pessoa responsável do sustento é isenta do imposto
municipal, um valor estipulado de acordo com a renda é pago pelo próprio.
O valor pago pelo próprio é de ¥4,500 a ¥23,100 de internação, ¥2,250 a ¥11,550
de serviços ambulatórios.
※Aos pacientes responsáveis pelo próprio sustento, dentre as pessoas que
vivem juntos uma parte será reduzida do valor acima.
※Referente aos custos de visitas de enfermagem e custos com medicamentos
e prescrições médicas fora do hospital, nao haverá valor a ser pago pelo
próprio.

4 Método de inscrição
Os documentos listados em separado, deverão ser apresentados no posto de
saúde mais próximo à sua localidade.
O formulário de inscrição será analisado na reunião de Exame de Certificação,
quando aprovado será emitido a instituições médicas das doenças específicas
aos beneficiários e apresentando ao balcão de atendimento, é possível receber
os benefícios pelas despesas médicas.
Neste caso, os tratamentos médicos para quais os serviços são aplicáveis,
será a partir do dia que recebido os documentos no Centro de Saúde

5 Período de recebimento dos beneficiários
O início será o dia que o Centro de Saúde receber os documentos e formulário,
e o término será a princípio o final do mês de setembro, com exceção de
algumas doenças.
Efetuando a aplicação da continuação de recebimento dos benefícios médicos,
uma vez aprovado pela reunião do Comitê de

certificação é possível continuar

recebendo os benefícios médicos por mais um ano.

6 Reembolso de despesas médicas pagas
O beneficiário, dentro do prazo de recebimento, se foi pago mais do que o
valor estipulado nas Instituições médicas (hospitais, farmácias), é possível
receber o reembolso do valor pago.
Preencha os dados necessários na nota fiscal, e depois de receber o
comprovante da Instituição médica, envie para a divisão de Política de Saúde da
província de Aichi.
Depois de analisado os documentos, será depositado o valor referente às
despesas médicas na conta bancária indicada. A data de transferência, a
princípio é o último dia do mês seguinte ao mês recebido a cobrança das
despesas médicas. Como não é feito nenhuma notificação de depósito, verificar
na caderneta bancária.

