
Chế độ bồi thường y tế sản khoa Áp dụng từ tháng 5 năm 2021
Dành cho 
sản phụ

Đây là chế độ như thế nào?

Tôi không biết con mình có bị bại não hay không nên tôi không đăng ký vào chế độ này có được không? 

Chế độ này sẽ nhanh 
chóng bồi thường gánh 
nặng kinh tế cho trẻ bị 
bại não nặng và gia đình 
của em bé đó.

Tổng số tiền trợ cấp là 
30 triệu yên

(Tiền trợ cấp chuẩn bị sinh con cấp một lần 6 triệu yên + Tiền bồi thường cấp 
nhiều lần 24 triệu yên <1,2 triệu yên mỗi năm x 20 lần>)

Điều tra nguyên nhân và đề xuất các biện pháp 
ngăn ngừa tái phát.

Một phần của Tiền trợ cấp sinh con cấp một lần do bên bảo hiểm cấp cho khi sinh con sẽ được dùng làm phí 
bảo hiểm góp nên ngân quĩ để vận hành chế độ này.

Tất cả các sản phụ sinh con tại các cơ sở phụ sản có tham gia chế độ này đều thuộc đối tượng áp dụng và cần phải đăng 
ký vào chế độ này. 

Đảm bảo hệ thống cung cấp dịch vụ y tế và góp phần cải thiện 
tình trạng thiếu bác sĩ sản khoa.

Sản phụ không phải nộp phí bảo hiểm.

Gần như 100% số ca sinh ở Nhật Bản đều đăng ký tham gia chế độ này.

Xem tiếp ở mặt sau

Bạn đã đăng ký vào chế độ 

được bồi thường nếu con bạn bị  

bại não nặng hay chưa?

Trường hợp em bé sinh ra bị bại não nặng và thỏa mãn các điều 
kiện của chế độ này

Các chuyên gia sẽ 
phân tích nguyên nhân 
và gửi Bản báo cáo.

Nâng cao chất lượng y tế sản khoa để 
góp phần tạo nên môi 
trường có thể yên 
tâm sinh con.



Nếu bạn sinh tại cơ sở 
phụ sản có tham gia chế 
độ này, bạn sẽ được 
phát Phiếu đăng ký. 
Hãy điền vào Phiếu đăng ký và nộp thông 
qua cơ sở phụ sản. 
Hãy bảo quản cẩn thận bản dành cho bạn 
cất giữ trong vòng 5 năm sau khi sinh. 

*1: Cam kết bồi thường theo Thỏa thuận bồi thường tiêu chuẩn do tổ chức điều hành quy định. 
*2: Sau khi tổ chức điều hành chứng nhận là đối tượng được bồi thường thì tổ chức điều hành sẽ thay mặt cơ sở phụ sản để tiến hành yêu cầu thanh toán tiền bảo hiểm đối với công ty bảo hiểm 

và tiền bồi thường sẽ được thanh toán.

*3: Chứng nhận đối tượng được bồi thường không phải là chứng nhận theo tiêu chuẩn chứng nhận quy định trong Sổ tay người khuyết tật thể 
chất.

*4: Dù là trường hợp có nhân tố bẩm sinh hoặc ở giai đoạn sơ sinh nhưng nếu không thể xác định rõ ràng rằng các nhân tố đó là nguyên nhân 
chính dẫn đến bại não thì vẫn sẽ là đối tượng được bồi thường.

Có thể tìm kiếm các cơ sở phụ sản 
có tham gia chế độ này bằng mã 
code bên phải.

Làm thế nào để đăng ký?

Chế độ này có cơ cấu 
như thế nào?

Điều kiện để trở thành đối tượng 
được bồi thường là gì?

Trường hợp đắn đo không biết có phải là đối tượng được bồi thường hay không phải làm thế nào?

Phiếu đăng ký

Tôi không biết cơ sở phụ sản nơi tôi dự định 
sinh con có tham gia chế độ này hay không.

Tỷ lệ cơ sở phụ sản tham 
gia chế độ này trên toàn 
quốc là
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Tiền trợ cấp sinh 
con cấp một lần

Phí bảo hiểm Phí bảo hiểm Phí bảo hiểm Phí bảo hiểm

 (Cấp)  (Thanh toán)  (Nộp)Bạn
(Sản phụ/ Em bé)

Cơ sở phụ sản
Cơ quan Đánh 
giá chất lượng 
y tế Nhật Bản 

 (Tổ chức điều hành)

Cam kết bồi thường*1

Chi phí sinh con

Phát Phiếu đăng ký
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Tiền bồi thường (Tiền bảo hiểm) *2

Chế độ này là chế độ mà các cơ sở phụ sản tham gia. Trường hợp sinh con (sinh khi thai đã được 22 tuần trở đi) tại cơ sở phụ sản có tham gia chế độ này sẽ được tính 
cộng thêm số tiền tương đương với phí bảo hiểm vào Tiền trợ cấp sinh con cấp một lần do bên bảo hiểm trợ cấp. Cơ sở phụ sản nộp phí bảo hiểm để làm quỹ bồi thường.

Nếu thỏa mãn đủ tất cả các điều kiện từ                  dưới đây thì sẽ là đối tượng được bồi thường. 

Trẻ em được sinh trong khoảng từ năm 2015 đến năm 2021 Trẻ em được sinh từ tháng 01 năm 2022 trở đi

Tuổi thai

Tuổi thai

Tuổi thai

và cân nặng lúc sinh

từ 32 tuần trở lên

từ 28 tuần trở lên

từ 28 tuần trở lên

từ 1.400 g trở lên

Hoặc

và thỏa mãn điều kiện 
về tình trạng thiếu ôxy 
theo quy định.

Là đối tượng được áp dụng chế độ này 
không phụ thuộc vào cân nặng lúc sinh.

Sửa đổi 
chế độ 

năm 2022 

Bại não không do yếu tố bẩm sinh và không phải ở giai đoạn sơ sinh *4

Bại não ở mức tương đương cấp độ 1 hoặc 2 quy định trong Sổ tay người khuyết tật thể chất *3

Thời gian nộp đơn xin cấp bồi 
thường là khi nào?

Từ sinh nhật 1 
tuổi đến 

sinh nhật 5 
tuổi.

Trường hợp trẻ bị rất nặng và 
có thể chẩn đoán được thì có 
thể tiến hành nộp đơn xin cấp 
bồi thường từ khi trẻ được 6 
tháng tuổi sau khi sinh. 

Trước tiên hãy liên hệ với cơ sở phụ sản nơi bạn đã sinh con.

Nơi liên hệ
Tổng đài chuyên hỗ trợ về 
Chế độ bồi thường y tế 
sản khoa

Trang chủ về Chế độ bồi thường y tế sản khoa

Thời gian tiếp nhận: 9:00 sáng – 5 giờ chiều 
(trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ và kỳ nghỉ tết 
dương lịch)

sanka jcqhc Tìm kiếm
Nhãn hiệu này là nhãn 
hiệu biểu tượng của 
Chế độ bồi thường y 
tế sản khoa

 99,9 %

Gửi Bản báo cáo phân tích nguyên nhân 

đến

http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/

0120-330-637 
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Ngày ghi

http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/
documents/agreement/index.html

●

●

●
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Người thỏ ủ tất cả ều kiện từ ến 
3 dướ ẽ ối tượ ược bồi thường.

●

0 2 0 0 0 0 0 0 1 X

KIKOU HANAKO

キコウ ハナコ

2 3

0 9 0       2 2 2 2        2 2 2 X

1 1 9 9 0

1 1 2 2 1

1 7 2 2

1

Cơ quan Đánh giá chất lượng y tế Nhật Bản


