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Ⅵ-3 Kesehatan dan Perawatan Bayi/Anak 
 
1. Pengobatan Anak 
  Standar pengobatan anak sangat tinggi, sehingga angka kematian anak di Jepang merupakan yang terendah di 

dunia. Ada rumah sakit khusus anak-anak, tapi kunjungilah terlebih dulu dokter anak terdekat bila anak anda 
sakit. 

 
2. Vaksinasi (Yobo Sesshu) 
  Vaksinasi untuk bayi dan anak ditentukan seperti tabel di bawah. Tanggal dan tempat penyelenggaraan 

ditentukan oleh kantor pemerintah daerah masing-masing. Bila bayi/anak anda memenuhi syarat, pada dasarnya 
vaksinasi dapat diperoleh bebas biaya dan catatan penerimaannya akan ditulis di Buku Kesehatan Ibu dan Anak. 

  Untuk keterangan selengkapnya, hubungi Pusat Kesehatan (puskesmas) pemerintah daerah. (Lihat lampiran Ⅸ
-3) 

   
 Daftar Vaksinasi 

 
Vaksinasi Umur Bayi/Anak 

DPT (Difteri, Batuk Rejan (Pertussis), 
Tetanus) + Polio 

3 bulan - sebelum genap 90 bulan  

DT (Difteri dan Tetanus) 11 - sebelum genap 13 tahun 

BCG sebelum genap 12 bulan 

MR (Measlrs / Campak dan Rubella) 12 bulan - sebelum genap 24 bulan (Masa pertama) 
5 tahun-sebelum 7tahun (1 tahun sebelum masuk sekolah)(masa ke-2) 

 
Encephalitis Jepang 6 bulan - sebelum genap 90 bulan (Masa pertama, pertama kali) 

9 tahun - 13 tahun (masa ke-2) 

Pneumococcal conjugate Jika dosis awal diberikan antara umur 2 - 7 bulan 
  Vaksin akan dilakukan 4 kali 
Jika dosis awal diberikan umur 7 bulan - 1 tahun. 
  Vaksin akan dilakukan 3 kali 
Jika dosis awal diberikan 1 - 2 tahun  
  Vaksin akan dilakukan 2 kali 
Jika dosis awal diberikan 2 - 5 tahun. 
  Vaksin akan dilakukan 1 kali 

Haemophilus influenzae type b 
 (Hib / Kanker Leher Rahim) 

Jika dosis awal diberikan umur 2 - 7 bulan  
  Vaksin akan dilakukan 4 kali 
Jika dosis awal diberikan umur 7 bulan - 1 tahun 
  Vaksin akan dilakukan 3 kali 
Jika dosis awal diberikan umur 7 bulan - 5 tahun. 
  Vaksin akan dilakukan 1 kali 

Human papillomavirus (HPV) Umur 12 - 16 tahun (Dari SD Kelas 6 sampai SMU kelas 1) 

Varicella / Cacar Air Umur 1 - 3 tahun 

Hepatitis B Dibawah umur 12 bulan 

 
※ 1 Umur untuk penerimaan vaksinasi berbeda tergantung pemerintahan wilayah. Untuk keterangan 

selengkapnya, lihat Buku Saku Kesehatan Ibu dan Anak atau tanyakan pada Pusat Kesehatan (puskesmas) 
setempat. (Lihat lampiran Ⅸ-3) 

※2  Vaksinasi yang tidak tercantum di atas memerlukan biaya (influenza, radang tenggorokan, dsb.). 
Rundingkanlah penerimaan vaksinasinya dengan dokter/rumah sakit anak anda. 

 
3. Pemeriksaan Kesehatan (Kenkohshindan) 
   Pemerintah daerah memberikan pemeriksaan kesehatan bebas biaya sesudah lahir. Kapan pemeriksaan 
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diadakan dan bagaimana prosedurnya tergantung pemerintah daerah setempat. Untuk lebih jelasnya, silahkan 
hubungi Pusat Pelayanan Asuransi. 
Hasil pemeriksaan akan dikirimkan lewat pos oleh pemerintah daerah masing-masing. 

 
4. Biaya Pengobatan untuk Bayi/Anak 
 1) Bantuan Biaya Pengobatan untuk Bayi/Anak 
  Biaya pengobatan anak ditanggung sebagian oleh asuransi kesehatan orang tuanya. Biasanya, sisa biaya yang 

harus ditanggung orang tua adalah 20%. 
Tergantung pada masing masing Kantor Kotamadya atau Kantor Wilayah Sipil, ada yang memberikan 
tunjangan khusus bagi bayi atau anak yang belum sekolah. 
Silahkan menghubungi Pejabat yang berwenang masalah Asuransi Kesehatan Nasional di Kantor Kotamadya 
atau Kantor Wilayah Sipil, atau Bidang yang menangani masalah Asuransi Kesehatan. (Lampiran halaman Ⅸ
-1) 

  
2) Bantuan Biaya Lainnya 
  Ada sistem yang menanggung biaya pengobatan dengan biaya pemerintah untuk bayi prematur, cacat, atau 

berpenyakit kronis. Tanyakanlah pada Pusat Kesehatan (Lampiran halaman Ⅸ-3) atau Kantor Kesejahteraan 
(Lampiran halaman Ⅸ-1) untuk keterangan lebih lengkapnya. 


