
Notice for Outpatients  
 
The electronic health record system has been mostly restored. 

From January 4th, we accept new patients at all departments. 

Furthermore, the check-in procedure of revisit patients is back to normal. 

・If you have an appointment to see a doctor, please insert your hospital ID card 

into the automated check-in machine. 

・If you have a printed appointment sheet for a test, please go to the counter of 

blood testing room, physiological function testing room or/and diagnostic 

radiology department. 

・If you have a handwritten appointment sheet for a test, please consult at the 

counter of each department.（If you take an imaging test (X-ray, CT, MRI, etc.), 

please go to the counter of each testing room.） 

If you have any questions, please do not hesitate to ask our staff at the general 

information desk on the 1st floor. Thank you for your cooperation. 

 

门诊患者须知 
 

由于系统的几乎恢复，我院全诊疗科将从 1 月 4 日起恢复接受初诊患者。 

另外，还恢复常规复诊患者的挂号流程。 

・如果您有就诊预约，请把就诊卡插入自动复诊挂号机里。 

・如果您有打印出来的检查票，请到各检查室（采血室, 生理检查室, 影像诊断科）。 

・如果您有手写的检查票，请咨询各诊疗科。但是如果您有手写的影像检查票(X 光

片,CT,MRI等)时，请到各检查室。 

如果您有不明白的地方，请咨询在 1楼综合指南处。请您谅解与协助。 

 

Thông báo đến bệnh nhân đến khám ngoại trú 
 

Với sự khôi phục hệ thống gần như hoàn toàn, từ ngày 4 tháng 1, bệnh viện sẽ thực hiện tiếp nhận 

khám trở lại với những bệnh nhân khám lần đầu ở tất cả các khoa. Ngoài ra, quy trình thủ tục đón 

tiếp bệnh nhân tái khám cũng trở lại như bình thường. 

・Những bệnh nhân có lịch hẹn khám lại, xin vui lòng đăng ký khám bằng máy đăng ký tái khám. 

・Với những bệnh nhân có phiếu đặt lịch xét nghiệm được phát hành bởi hệ thống, xin vui lòng 

đến quầy lễ tân của các phòng xét nghiệm (phòng xét nghiệm máu, phòng xét nghiệm đánh giá 

chức năng cơ thể, khoa chẩn đoán hình ảnh). 

・Với những bệnh nhân có phiếu đặt lịch viết tay, xin vui lòng đến các khoa bệnh để được tư vấn. 

Tuy nhiên, nếu quý vị khám chẩn đoán hình ảnh (chụp X-quang, CT, MRI, v.v…), xin vui lòng đến 

quầy lễ tân của phòng xét nghiệm. 

Mọi thắc mắc xin vui lòng hỏi tại quầy cung cấp thông tin ở tầng 1. Xin chân thành cảm ơn. 

 

January 4, 2023  

President, Osaka General Medical Center 


