AOS QUE VÃO FAZER O REQUERIMENTO
DO SUBSÍDIO HOSPITALAR INFANTIL
O “Projeto de Subsídio Hospitalar Infantil” tem por finalidade auxiliar as despesas
hospitalares de internamento de prematuros, em casos reconhecidos pelo médico.
１

Período do requerimento
Este subsídio é destinado a crianças internadas, por isso deve ser feito enquanto estiver
internado. Não é aceito requerimento após sair do hospital.
２ Itens necessários
a Requerimento do Subsídio Hospitalar Infantil e informações familiares (No verso do
requerimento).
b Recomendação médica ao tratamento (Deve ser feito pelo médico responsável de uma
instituição médica credenciada).
c Comprovante de imposto de renda ou outros de toda a família (exceto tio, tia) para o
reconhecimento da “Faixa de Renda”.
Aos que não fazem declaração de renda por serem assalariados ou aposentados.
⇒Comprovante de imposto retido na fonte do ano anterior (gensen)(Emitido pelo
empregador ou escritório de aposentadoria).
Aos que fizeram a declaração do imposto de renda (com deduções de despesas
médicas ou habitacionais)
⇒“Comprovante de pagamento do imposto” do ano anterior (emitido pela Secretaria
da Fazenda, e se for antes de ser definido o valor do imposto do ano anterior, do
penúltimo ano)
Caso o valor do imposto de renda tenha sido “zero yen”
⇒Junto com o comprovante acima, “Comprovante de Renda e Imposto” municipal ou
“Comunicado do valor do imposto”.
(Comprovante mais recente emitido pela prefeitura), ou pode ser a
“Solicitação de comprovação (formulário 5).
Aos que estão recebendo o Subsídio de Sobrevivência”, (seikatsu-hogou) o
Comprovante de Subsídio de Sobrevivência (emitido pela prefeitura)
d Carteira do Seguro de Saúde (hoken)
e Carimbo (inkan)
３ Carteira de Subsídio Hospitalar Infantil (youiku-iryou-kenn)
Após o requerimento, o Centro de Saúde irá enviar pelo correio a “Carteira de Subsídio
Hospitalar Infantil”. Apresentar na instituição médica.
A validade da Carteira de Subsídio Hospitalar Infantil é de aproximadamente 3 meses a
partir do dia do início do tratamento. Caso seja necessário continuar o tratamento além do
prazo da carteira, fazer o procedimento no Centro de Saúde. Para o procedimento serão
necessários os documentos do item 2 e outros.
Também fazer os procedimentos semelhantes caso haja mudança nos dados escritos na
carteira.

４

Valor a ser pago
Caso a renda framiliar se enquadre nas faixas entre D09 a D15 da Carteira de Subsídio
Hospitalar Infantil (renda superior a 1.467.001 yen), surge a necessidade de pagar uma parte.
Aos casos que enquadram, o centro de saúde enviará o comunicado de cobrança que deve ser
pago através de uma agência bancária. Para a emissão do comunicado de cobrança demora
cerca de 3 meses após sair do internamento.
Este valor pago pode ser requerido do sistema de despesa médica infantil do município.
Para detalhes, consultar a prefeitura da municipalidade onde reside.

Cuidados
１ O fornecimento do Subsídio Hospitalar Infantil é apenas nas instituições médicas definidas
pelo Ministério do Trabalho e Bem Estar Social ou pela província.
２ Na parte a ser paga pelo estado do Subsídio Hospitalar Infantil incluem tratamento
alimentar (despesa de leite).
３ Não se aplica às idas ao hospital (sem internamento).

