


ママになるための準備 赤ちゃんとママの健康のために

生まれてからすること おうちから地域へのはじめの一歩
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У Японії народити дитину можна у лікарні, де є родове відділення. Якщо ви завагітніли, 
необхідно відразу стати на облік у родове відділення. Консультацію про вибір пологового 
будинку можна отримати у муніципальному комітеті.

Подайте «Повідомлення про вагітність» до місцевого муніципалітету, та, отримайте там 
«Книжку здоров'я матері та дитини». У цій книзі ведеться облік даних здоров'я матері та 
дитини. Вона дуже важлива, дбайливо зберігайте її. Отримайте купон на медогляд вагітної 
(використовуйте цей купон для УЗД-огляду плода в утробі; купон забезпечить знижку).
※Також є «Книжка здоров'я матері та дитини» іноземною мовою. Дізнайтесь у місцевому 
　муніципальному комітеті.

У Японії на пологи потрібно приблизно 500000 єн. Якщо ви маєте медичну страховку, ви 
можете отримати «Одноразову допомогу на пологи та догляд за дитиною» (420000 єн*), що 
покриває частину витрат. Подайте заявку на отримання допомоги у реєстратурі лікарні до 
народження дитини.　※Дані на листопад 2022 року.

Вам розкажуть про пологи та догляд за дитиною. Ці уроки проводяться у лікарні чи 
місцевому муніципальному комітеті.

У Японії на пологи до лікарні лягають приблизно на 5 днів. У лікарні дізнайтесь заздалегідь 
про необхідний набір речей для госпіталізації. Сплануйте заздалегідь, як краще дістатися 
лікарні при перших сутичках. Поки після пологів ви та дитина будите у лікарні, проведуть 
медогляд дитини. (За бажанням, ви можете попросити зробити аналіз слуху дитини, 
повідомте про це "Прошу зробити аналіз").
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Медичний огляд треба пройти у лікарні, де народилася дитина, перевірити здоров'я 
дитини та мами.

Приблизно через чотири місяці після народження дитини люди з державних установ 
(медсестри охорони здоров'я або ін.) прийдуть до вас додому для перевірки самопочуття 
дитини та матері, а також опитають маму про її занепокоєння, проблеми.

Дитину можна вакцинувати починаючи з двох місяців після народження. Використовуйте 
«Прищепний талон», виданий муніципальним комітетом. Потім виберіть лікарню для 
дитини. Знайдіть також лікарні, відкриті вночі та у святкові дні.

Муніципалітет надішле вам лист «Медогляд немовляти». Ви маєте обов'язково пройти цей 
медогляд. Медичні огляди немовляти проводять як зазначено нижче:

●  у 4 місяці
●  у 8-10 місяців (не всі лікарні його проводять)
●  у півтора роки
●  у три роки (або в три з половиною роки)

15　子育て支援センター等

16　保育園入園

17　幼稚園・こども園入園

18　小学校入学準備

就学前の子どもと保護者同士が交流したり、子育て相談ができます。

出産後に保護者が仕事をする場合などに「保育園」に子どもを預け
ます。認可保育園の場合、役所で申請します。早めに相談しましょう。
利用料は所得によって変わります。

保育園に通っておらず、3歳になった子どもは 4月以降から小学校
入学前まで「幼稚園」に通うことができます。
小学校に入る前に日本社会や集団生活に馴染むことができます。
幼稚園で保育をする認定こども園も自治体によってはあります。
役所で確認してください。

外国籍の子どもがいる家庭には小学校入学の前年秋ごろに公立小学
校の「就学案内」が送られてきます。教育委員会・役所などへ入学
申請をしてください。
日本国籍の場合は上記の手続きは不要です。小学校の「就学通知」
送られてきます。
入学前の健康診断や説明会には、必ず出席してください。
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Центр відвідують діти віком до вступу у початкову школу. Вони можуть грати, а батьки 
отримати консультацію про виховання.

Якщо батьки працюють, то можна віддати дитину до «Дитячих ясел». Якщо ви хочете 
влаштувати дитину у дитячі ясла, проконсультуйтеся у місцевому муніципальному комітеті. 
За консультацією звертайтесь заздалегідь. Сума оплати за дитячі ясла залежатиме від 
вашої зарплати.

Вступити до «Дитячого садка» можна з трьох років. Це дозволить вашій дитині спілкуватися 
зі своїми однолітками ще до вступу до «Початкової школи». У деяких містах є сертифікований 
«Дитячий садок з яслами» (з 0 років). Дізнатися про них ви можете у своєму муніципальному 
комітеті.

Перед вступом до початкової школи на вашу домашню адресу прийде «Посібник із 
зарахування до початкової школи». Прийдіть з ним у свій муніципальний комітет і оформіть 
дитині вступ до школи. Якщо ви не отримали «Посібник із зарахування до початкової 
школи», повідомте про це муніципальний комітет. Якщо дитина має громадянство Японії, 
на вашу домашню адресу прийде «Повідомлення про зарахування до початкової школи». 
Перед вступом до «Молодшої школи» обов'язково пройдіть медогляд дитини, і обов'язково 
присутність на всіх пояснювальних зборах школи.

６　出生届

７　小児医療費助成

８　児童手当

９　出生連絡票

10　大使館／入管での手続き

赤ちゃんが生まれたら 14日以内に役所に「出生届」を提出します。

0 歳からの子どもは「小児医療証」が発行され、無料診療を受けら
れます。ただし市区町村によって上限年齢や助成対象の所得制限が
違います。かならず役所で確認してください。

 

国民健康保険の場合は、同時に赤ちゃんの保険証も申請します。
（社会保険の場合は一か月健診までに勤務先で手続き）

「児童手当」は日本国内に住む中学生までの子どもの保護者に支給され
ます（所得制限等あり）。

「出生連絡票」は新生児（赤ちゃん）訪問の家庭を把握するために使
われます。用紙は母子手帳と一緒に配付される場合が多いです。忘
れずに提出してください。

入管の手続きに「出生届受理証明書」と赤ちゃんを含めた
「住民票」が必要になりますので、役所で取得してください。

●入国管理局で生後 30日以内に赤ちゃんの在留許可を申請します。
●各国大使館（領事館）で赤ちゃんの国籍を取得します。
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Пройти «Реєстрацію народження» в місцевому муніципалітеті протягом 14 днів після народження. 
Наприклад: якщо дитина народилася 1 січня, будь ласка, зареєструйте її до 14 січня.

Процедури оформлення 6, 7, 8 та 9 зробіть одночасно у місцевому муніципалітеті.

«Дитяче медичне посвідчення» забезпечить вашій дитині безкоштовні （¥0） медичні послуги у 
лікарні. Отримати його можна у муніципалітеті. Залежно від місця проживання правила змінюються.
За консультацією звертайтесь до свого муніципального комітету.
Оформіть "Картку медичного страхування" для вашої дитини
Вид страхування має бути як у батьків. Оформити "всеяпонське медичне страхування" можна у 
своєму муніципальному комітеті.(Соціальне страхування оформляється за місцем роботи батька).

У Японії, до закінчення старших класів для дітей виділяють «дитячий посібник», виплачується 
батькам.(Для отримання цього посібника існують певні правила).

«Листівка-звіт про народження» використовується муніципалітетом, щоб знати місцезнаходження 
дитини. «Листівку-звіт про народження» вам видадуть разом із «Книжкою здоров'я матері та 
дитини». Коли ваша дитина народиться, заповніть листівку та відішліть її до муніципалітету.
Для оформлення народження дитини в Імміграційному бюро вам необхідно мати «Свідоцтво 
про реєстрацію народження» та «Довідку про місце проживання»  (з ПІБ дитини). Отримайте їх у 
муніципальному комітеті.

●В Імміграційному бюро подайте заяву на отримання візи для дитини. Це необхідно зробити 
протягом 30 днів після народження малюка. (Якщо народився 1 січня, до 30 січня)

●У посольстві (консульстві) подайте документи на оформлення дитині громадянства.
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妊娠から出産までの流れ・手続きを確認しましょう。
にんしん て つ づ かくにんな がしゅっさん

Уточнимо порядок та необхідні оформлення від вагітності до пологів
産後、赤ちゃんとママの健康を定期的に確認します。
さ ん ご あ か けんこう かくにんて い き て き

Після пологів регулярно проходьте медогляд матері та дитини

小学校に入るまでに地域とつながっていきましょう。
しょうがっこう ち い き

До вступу до початкової школи підтримуйте зв'язок та спілкування із спільнотою
赤ちゃんが生まれてから、様々な手続きがあります。

て つ づさまざまうあか

Необхідні оформлення після народження дитини

Підготовка стати матір'ю

Після народження дитини

Для здоров'я дитини та матері

Перший крок із дому до
спільноти

Медичний огляд через місяць після народження

Відвідування немовлят та мам на дому

Виберіть лікарню для щеплень・Дільничний
дитячий лікар

Центри підтримки виховання дітей тощо

Вступ до дитячих ясел

Вступ до «Дитячого садка» або
«Дитячого садка з яслами»

Підготовка до вступу до «Початкової школи»

Медогляд немовляти

Отримайте «Книжку здоров'я матері та дитини» （Бощі течо）

Оформлення заявки на отримання «Єдиноразової
допомоги на пологи та догляд за дитиною»

Відвідуйте уроки для мам (батьків)

Госпіталізація та пологи

Реєстрація народження

Дитячий посібник （щомісячно） 

Часткова допомога на дитячі медпослуги

Листівка-звіт про народження

Процедури оформлення у
Посольстві/Імміграційному бюро

６～９は役所で一度に手続きしましょう。

Знайти пологовий будинок

赤ちゃんの健康保険

Медогляди вагітних призначені регулярно, обов'язково пройдіть кожен із них, це дуже важливо.

外国人住民のための子育て支援サイト
がいこくじんじゅうみん こそだ しえん

www.kifjp.org/child

＜支援者の皆さんへ＞
　このチャートは出産・子育てに関わる支援者と外国人保護者との円滑なコミュニケーションの
手助けになればと作成しました。手続きやサービス利用の確認にご活用ください。

１　産むところを探す

２　母子健康手帳（母子手帳）をもらう

４　母親（両親）学級に参加

５　入院・分娩

日本では「産科」のある病院などで分娩します。妊娠初期に早めに
分娩予約をしてください。
出産する病院は役所で情報提供／相談できます。

役所で「妊娠届」を提出し、「母子健康手帳」を受け取ります。この手
帳は母と子の健康と成長の記録です。大切に保管しましょう。妊婦
健診補助券（健診費用を補ってくれるチケット）なども配付されます。
※母子健康手帳は外国語版もあります。

日本で出産するには平均50万円かかります。健康保険に入っている
場合は通常「出産一時金」（42万円※）で支払の一部がカバーされます。
事前に病院の窓口で手続きしてください。
※2022年11月現在

「母親学級」では出産・育児について学ぶ講座が病院や役所で行われます。

日本では病院に約 5日入院します。入院に必要なものは事前に確認
し、産気づいた際の病院までの行き方を調べておきましょう。
入院中に生まれた赤ちゃんに異常がないか検査を行います。（聴力検
査は事前申込が必要です。）
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３　出産育児一時金の手続き
し ゅ っ さ ん い く じ い ち じ き ん て つ づ

妊娠中の健診は定期的にあるので、必ず毎回受診するのが大切です。

11　一か月健診

12　新生児（赤ちゃん）訪問

13　予防接種・かかりつけ医

14　乳幼児健診

出産した病院で赤ちゃんの発育や健康、お母さんの回復状態を確認
します。

生後4ヶ月以内に役所の保健師等が家を訪問します。
赤ちゃんの体重や発育状況を確認するほか、お母さんの体調や困っ
ていることなどを聞きます。

生後 2 か月ごろから予防接種を受け始めます。市区町村から配布さ
れる補助券を利用し、決められたスケジュールで打ちましょう。
近所のかかりつけ医を決め、夜間・休日診療所なども確認しておき
ましょう。

役所から「乳幼児健診」の案内がされますので、必ず受診してくだ
さい。役所で受ける場合と病院で受ける場合がありますので確認し
てください。

● 4か月児健診
● 8～ 10か月児健診（市区町村によって行われない場合もあり）
● 1歳 6か月児健診
● 3歳児健診（または3歳6か月児健診）
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