ทรงตัวบนเส ้นเชือก(slacklining)สถานพยาบาลฉุ กเฉิ นในจังหวัดอิบารากิท่รั
ี บตรวจเวลากลางคืนและวันหยุด
(ข ้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2559)

วันหยุด เวลากลางวัน

่ อสถานพยาบาล
ชือย่

ที่อยู่

(วันอาทิตย ์
วันหยุดราชการ, วันสินปี
้ ,
ึ ้ ใหม่)
วันขนปี

เบอร ์โทรศัพท ์

แผนกรักษาโรค

029-243-8825

แผนกอายุรกรรม/
แผนกกุมารเวช(แผนกด็ก)/แผนก
ศัลยกรรม

029-243-8840

แผนกทันตกรรม

0294-33-5353

แผนกอายุรกรรม /
แผนกกุมารเวช(แผนกเด็ก)

9:00-11:30,
13:00-16:00

วันหยุด เวลากลางคืน

(วันอาทิตย ์,
นหยุดราชการ,
ึ ้ ใหม)
วันสินปี
้ , วันขนปี

วันธรรมดา เวลากลางคืน
(วันจันทร ์-เสาร ์)

(แผนกอายุรกรรม/
แผนกกุมารเวช (แผนกเด็ก))
19:30-22:30

(แผนกอายุรกรรม /
แผนกกุมารเวช (แผนกเด็ก))
19:30-22:30

แผนกกุมารเวช(แผนกด็ก)
9:00-12:00,
13:00-16:00

19:00-22:00

(แผนกอายุรกรรม: ส.)
(แผนกกุมารเวช (แผนกเด็ก):
พฤ./ศ./ส.)
19:00–22:00

9:00-11:30,
13:00-15:30

18:00-21:30

(ส.) 18:00–21:30

้
19:00-7:00 ของวันรุง่ ขึน

(ส.) 18:00–21:30
้
ของวันรุง่ ขึน

แผนกอายุรกรรม

8:30–17:00
(ส.)8:30–17:00
่ และ 4
(วันเสาร ์ที2
ของเดือน: 12:30–)

้
17:00-8:30 ของวันรุง่ ขึน

้
17:00-8:30 ของวันรุง่ ขึน

0297-78-6111

แผนกอายุรกรรม,
แผนกศัลยกรรม

9:00-17:00

้
17:00-9:00 ของวันรุง่ ขึน

(ส.) 17:00-9:00
้
ของวันรุง่ ขึน

20-32 ตาบลอิชค
ิ าวะ อาเภอฮิตาจินาคะ
(โรงพยาบาลฮิตาจินากะ โซโก-บริเวณที่จอด
รถ ทางทิศตะวันตก)

029-274-3240

แผนกอายุรกรรม /
แผนกกุมารเวช (แผนกเด็ก) /
แผนกศัลยกรรม

9:00-11:30
13:00-15:30

19:00-21:30

(ส.)19:00–21:30
(แผนกกุม
่ ารเวช
ทีฮิตาจินาคะ โซโกเบียวอิน
รับตรวจทุกวันอังคาร พุธ ศุกร ์)

คลินิกฉุ กเฉิ นของแผนกเด็กรับตรวจ
ตอนกลางคืนเมืองคาชิมะ (คาชิมะชิ; ยะคัง
โชนิ คิวคิว ชินเรียวโจะ)

1998-2 คิวจูอาเภอคาชิมะ
(ศูนย ์อนามัยคาชิมะ)

0299-82-3817

แผนกกุมารเวช (แผนกเด็ก)

20:00-23:00

20:00-23:00

คลินิกฉุ กเฉิ นปฐมภูมิ
เซอิ

355 โอบายาชิ, อาเภอจืคุเซอิ
(ศูนย ์โซโก ฟุคุชิ อาเภอจิคุเซอิ)

0296-24-2266

แผนกอายุรกรรม /
แผนกกุมารเวช (แผนกเด็ก)

9:00-11:00
12:30-13:30

19:00-20:30

1-2-24 จูโอ อาเภอคาซามะ

0296-77-0034

แผนกอายุรกรรม /
แผนกกุมารเวช (แผนกเด็ก)

(อา.) 9:00–17:00

(จันทร ์–ศุกร ์)
19:00–22:00

0299-77-9900

แผนกอายุรกรรม

คลินิกฉุ กเฉิ นรับตรวจตอนกลางคืน
และวันหยุดเมืองมิโตะ (มิโตะชิ;
คิวจิทซึ ยะคัง คิงคิว ชินเรียวโจะ)

993-13 ตาบลคาซาฮาระ
อาเภอมิโตะ
(ภายในศูนย ์อนามัยเมืองมิโตะ /
มิโตะชิ โฮเคน เซนเตอร ์)

คลินิกฉุ กเฉิ นเมืองฮิตาจิ (ฮิตาจิช;ิ
คิวจิทซึ คิงคิว ชินเรียวโจะ)

1-17-1 พี-ทัช คันชน2
ั้
ตาบลไซไว
อาเภอฮิตาชิ

คลินิกฉุ กเฉิ นตรวจตอนกลางคืนและ วันหยุด
เมืองซึจิอรุ ะ (ซึจิอรุ ะชิ;
คิวจิทซึ คิงคิว ชินเรียวโจะ)

2-7-27 ชิโมทาคาซึ อาเภอซึจิอรุ ะ
(ภายในศูนย ์อนามัยซึจิอรุ ะ / ซึจิอรุ ะ
โฮเคน เซนเตอร ์)

029-823-9628

แผนกอายุรกรรม /
แผนกกุมารเวช (แผนกเด็ก)

คลินิกฉุ กเฉิ นเมืองอิชโิ อกะ
(อิชโิ อกะชิ; คิงคิว ชินเรียวโจะ)

10528-25 โอสุนะ อาเภออิชโิ อกะ
(ในโรงพยาบาลอิชโิ กะอิชไิ ค /
อิชโิ อกะชิอิชไิ ค เบียวอิน)

0299-23-3515

แผนกอายุรกรรม /
แผนกกุมารเวช (แผนกเด็ก)

คลินิกฉุ กเฉิ นรับตรวจตอนกลางคืน
เมืองชิโมสึมะ
(ชิโมสึมะชิ; ยะคัง โอคิว ชินเรียวโจะ)

3-36-1 ตาบลโมโตชิโระ
อาเภอชิโมสึมะ
(ศูนย ์สุขภาพเมืองชิโมสึมะ /
ชิโมสึมะชิโฮเคน เซนเตอร ์)

0296-43-1990

แผนกอายุรกรรม

ศูนย ์รับตรวจฉุ กเฉิ นตอนกลางคืนและ
วันหยุด เมืองโจโซ (โจโซชิ; คิวจิทซึ
ยะคัง คิวคัง เซนตา)

13-3 ตาบลอาราอิกิอาเภอโจโซ
(ในโรงพยาบาลคินุอิชไิ ค / คินุ
อิชไิ ค เบียวอิน)

0297-23-0855

คลินิกฉุ กเฉิ นตรวจตอนกลางคืน
และวันหยุดเมืองโทริเดะ-คิตะโซมะ
(โทริเดะคิตะโซมะ; คิวจิทซึยะคัง
คิงคิว ชินเรียวโจะ)

1926 โนโนอิอาเภอโทริเดะ
(ศูนย ์สุขภาพทางการแพทย ์โทริเดะคิ
ตะโซมะ / โทริเดะคิตะโซมะ โฮเคน
อิเรียว เซนเตอร อิชไิ ค เบียวอิน)

คลินิกรับตรวจตอนกลางคืนและวันหยุด
เมืองฮิตาจินาคะ(ฮิตาจินาคะชิ; คิวจิทซึยะคัง
ชินเรียวโจะ)

โรงพยาบาลเขตคาซะมะ
(คาซามะ ชิริทซึเบียวอิน)

คลินิกฉุ กเฉิ น รคโคะเซ ้าท ์

เมืองจิคุ

7-2-45 ชิตตเตะ ชูโอ,อาเภอคามิ สุ
(คามิสุ ไซเซไค เบียวอิน)

(หมายเหตุ) 1. หากต ้องการเข ้ารับการตรวจ กรุณาโทรศัพท ์มาติดต่อสอบถาม ตามช่วงเวลาทาการที่ระบุไว ้ดังข ้างต ้นนี ้
่ สามารถสือสารด
่
2.ผู ้ทีไม่
้วยภาษาญี่ปุ่ นได กรุณามาติดต่อพร ้อมผู ้ที่รู ้ภาษาญี่ปุ่ น

9:00-12:00
13:00-15:30

(อา.) 19:00-22:00

