
 

 

 

 

Medical Examination Instructions 
 

 

Under the U.S. immigration law, each applicant for an immigrant or K visa, regardless of 

age, must undergo a medical examination before a visa can be issued.  Medical 

examination must be performed by one of the Embassy specially-appointed panel 

physicians listed below. 

 

 

 BIO-MEDICA INTERNATIONAL   Dr. Lucian Russu 

 Calea Floreasca nr.111-113   Dr. Tiberiu Dobranici 

 Bucharest, Sector 1 

 Tel: 021-311-7793, or 021-311-7794, or 021-311-7795 

  

 REGINA MARIA     Dr. Mariana Toma 

 Opera Center Building    Dr. Wargha Enayati 

 Str. Costache Negri nr.1-5 

 Bucharest, sector 5 

 Cell Phone: 0724-299331; E-mail: mara.toma@reginamaria.ro 

 

Please contact one of these two institutions listed above, at your choice, to arrange an 

appointment for your medical examination.  You will be required to present the following at 

the time of the examination: 

 

- Passport or other photograph bearing travel document; 

- Four signed photographs of each person to be examined; 

- All medical records of vaccinations, prior illnesses or treatments.  You must discuss 

your medical history and current conditions – pregnancy, diabetes, hypertension 

and other conditions and medications taken – with the physician. 

 

All visa applicants are requested to pay the required fees for their exams.  You may find 

information about the fees required by each clinic at the end of these instructions. 

 

The medical examination is valid from 3 to 6 months, depending on the results. 

 

IMPORTANT 

The results of the medical tests may take up to ten days.  
SCHEDULE YOUR MEDICAL EXAMINATION AS SOON AS POSSIBLE AFTER YOU RECEIVE NOTIFICATION 

FROM THE NATIONAL VISA CENTER OR KENTUCKY CONSULAR CENTER ABOUT YOUR VISA INTERVIEW 

DATE AND TIME.  IT IS IMPERATIVE THAT YOU COMPLETE YOUR MEDICAL EXAM PRIOR TO ARRIVING FOR 

YOUR INTERVIEW.  
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Special Medical Conditions 

 

The medical examination is not a full and complete physical examination.  Its purpose is to screen 

only for certain medical conditions relevant to U.S. immigration law.  The medical examination will 

include a medical history, physical examination, chest x-ray and blood tests for syphilis and 

gonorrhea for all applicants over 15 years of age.  Children under 15 years of age do not routinely 

require a chest x-ray or blood tests. 

 

The Department of State and the Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) also require 

testing for the detection of tuberculosis (TB) and for infection with gonorrhea.  Please be aware that 

the results of these tests may take up to ten (10) days.  Please carefully read the following chart to 

see what tests are required for different age groups: 

 

 0 years – 2 years: These applicants only need the general medical exam, unless the 

doctor requires additional tests. 

 2 years – 14 years: In addition to the medical examination, all applicants in this age group 

need a tuberculin skin test (TST) or interferon gamma release assay (IGRA).  If the test result is 

positive, the applicant will be required to have a chest x-ray.  If the test result is negative, the 

chest x-ray is not required. 

 15 years and older:   In addition to the general medical examination, all applicants need a 

chest x-ray, and blood tests for syphilis and gonorrhea.   

 

 Women who are pregnant are required to have a chest x-ray (CXR) to immigrate.  Pregnant 

women must provide consent for the CXR.  Pregnant women receiving chest radiographs will 

be provided abdominal and pelvic protection. 
 

 Applicants who have had syphilis must provide a written certificate signed by a doctor or 

public health official evidencing they were adequately treated. Applicants who have had a 

positive VDRL or other blood test for syphilis and were not treated must provide a written 

explanation signed by their doctor. 

 

 Applicants who have had a positive skin test for tuberculosis must provide a certificate from a 

doctor outlining the circumstances surrounding the positive tests result and indicating whether 

treatment was prescribed and, if so, the type and number of months of the treatment.  

Applicants who have been diagnosed as suffering from tuberculosis must present a written 

certification signed by a doctor evidencing they were adequately treated and stating the 

dates and types of medications taken.  Applicants who have had an abnormal chest x-ray 

should borrow the last x-ray films taken and bring them to the medical appointment. 

 

 Applicants who have been treated or hospitalized for psychiatric or mental illness or alcohol 

or drug abuse must present written certification which includes the diagnosis, duration of 

treatment rendered, and prognosis. 

 

 Applicants being treated for chronic medical problems or taking medication on a regular 

basis should be familiar with their medical conditions and bring a list of the medications they 

are taking.  If an applicant is not sure of his/her diagnosis, the applicant should bring a 

certificate from his/her doctor outlining the condition, current treatment, and prognosis. 

 

 Applicants who have had any history of harmful or violent behavior must provide information 

that will allow the doctors to determine if the behavior was related to any psychiatric or 

medical problem, or to drug or alcohol use.  Harmful behavior includes attempted suicide or 

harm to oneself. 

 

 



 

 

 

Vaccinations 

 

U.S. immigration law requires immigrant and K visa applicants to obtain certain 

vaccinations prior to the issuance of a visa. 

 

Panel physicians who conduct medical examinations on behalf of immigrant visa 

applicants are now required to verify that immigrant visa applicants have met the new 

vaccination requirement, or that it is medically inappropriate for the visa applicant to 

receive one or more of the listed vaccinations: 

 

Mumps      Rotavirus 

Measles      Hepatitis A 

Rubella      Hepatitis B 

Polio       Meningococcal disease 

Tetanus      Varicella 

Diphtheria     Pneumococcal 

Pertussis      Influenza 

Haemophilus influenzae Type B 

 

In order to assist the panel physicians, and to avoid delays in the processing of an 

immigrant visa, all immigrant visa applicants should have their vaccination records 

available for the panel physician’s review at the time of the immigrant medical 

examination.  Visa applicants should consult with their regular health care provider to 

obtain a copy of their immunization record, if one is available.  If you do not have a 

vaccination record, the panel physician will work with you to determine which vaccinations 

you may need to meet the requirement.  Certain waivers of the vaccination requirement 

are available upon the recommendation of the panel physician. 

 

Only a physician can determine which of the listed vaccinations are medically appropriate 

for you, given your age, medical history and current medical condition. 

 

Fees charges by the two clinics: 

 

BIO-MEDICA INTERNAŢIONAL   REGINA MARIA 

 

Children under 2....................350 lei  Children under 2........................300 lei 

Children between 2 – 15......680 lei  Children between 2 – 15...........600 lei 

Adults over 15........................750 lei  Adults over 15 ............................600 lei 

 

 

 



Instrucţiuni pentru Examenul Medical 

Conform Legii de imigrare a SUA, fiecare solicitant de viză de imigrare sau de tip K, indiferent 

de vârstă, trebuie să efectueze un examen medical înainte de a i se putea elibera o viză.  

Examenul medical trebuie efectuat de unul dintre medicii de la clinicile special desemnate de 

Ambasada SUA, listate mai jos. 

BIO-MEDICA INTERNAŢIONAL Dr. Lucian Russu 

Calea Floreasca nr. 111-113 Dr. Tiberiu Dobranici 

Sector 1, Bucureşti 

Tel: 021-311-7793 ; 021-311-7794; 021-311-7795 

 

REGINA MARIA Dr. Mariana Toma 

Opera Center Dr. Wargha Enayati 

Str. Costache Negri nr. 1-5 

Sector 5, Bucureşti 

Tel: 0724-299331; E-mail: mara.toma@reginamaria.ro 

 

Vă rugăm să contactaţi una din aceste două instituţii listate mai sus, la libera dvs. alegere, pentru a fixa 

o programare pentru examenul medical.  Vi se va cere să prezentaţi următoarele în momentul 

examenului medical: 

 

 Paşaportul sau un alt act de călătorie cu fotografie, 

 Patru fotografii semnate pe verso pentru fiecare persoană examinată, 

 Toate documentele medicale referitoare la vaccinările, afecţiunile anterioare sau 

tratamentele urmate.  Trebuie să discutaţi cu medicul istoricul dvs. medical - dacă 

sunteţi însărcinată, dacă suferiţi de diabet, hipertensiune sau alte afecţiuni şi 

medicamentele pe care le luaţi. 

 

Toţi solicitanţii de viză sunt obligaţi să achite taxele pentru examenul medical.  Puteţi găsi informaţii 

referitoare la taxe la sfârşitul acestor instrucţiuni. 

 

Examenul medical are o valabilitate între 3 şi 6 luni, în funcţie de rezultate. 

 

IMPORTANT 

Analizele medicale pot să dureze până la zece zile. 

FIXAŢI DATA EXAMENULUI MEDICAL CÂT MAI CURÂND POSIBIL DUPĂ CE PRIMIŢI NOTIFICAREA DE 

LA NATIONAL VISA CENTER SAU DE LA KENTUCKY CONSULAR CENTER DESPRE DATA ŞI ORA 

INTERVIULUI DE VIZĂ.  ESTE IMPERATIV SĂ COMPLETAŢI EXAMENUL MEDICAL ÎNAINTE DE  INTERVIU. 
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Condiţii medicale speciale 
 

Examenul medical nu este unul complet.  Scopul său este de a verifica numai anumite afecţiuni relevante pentru 

Legea de imigrare a SUA.  Examenul medical va include un istoric medical, un examen fizic, o radiografie toracică şi 

teste de sânge pentru sifilis și gonoree pentru toate persoanele cu vârsta peste 15 ani.  Copiilor sub 15 ani nu li se cere 

în mod obişnuit să facă radiografie toracică sau teste de sânge. 

 

Departamentul de Stat şi Centrele pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (Centers for Disease Control and Prevention – 

CDC) cer de asemenea, teste adiţionale pentru detectarea tuberculozei si a infecţiei cu gonoree.  Vă rugăm să luaţi în 

considerare faptul că rezultatele acestor teste pot prelungi durata până la primirea rezultatului cu până la zece zile.  

Vă rugăm să citiţi graficul de mai jos pentru a vedea ce teste sunt cerute pentru diferitele grupe de vârstă: 

 

 0 - 2 ani; Aceşti solicitanţi trebuie doar să efectueze un examen medical general, cu excepţia situaţiei când 

medicul solicită alte teste. 

 2 - 14 ani: Pe lângă examenul medical general, toţi solicitanţii din această grupă de vârstă trebuie să 

efectueze un test la tuberculină TST sau IGRA.  Dacă rezultatul testului este pozitiv, solicitantul de viză va trebui 

să facă o radiografie toracică.  Dacă rezultatul testului este negativ, radiografia toracică nu este cerută. 

 15 ani şi peste: Pe lângă examenul medical general, toţi solicitanţii tebuie să efectueze o radiografie toracică 

și teste de sânge pentru sifilis şi gonoree.   

 

 Femeile gravide trebuie să facă o radiografie toracică pentru a putea imigra.  Femeile însărcinate trebuie să îşi dea 

acordul pentru radiografia toracică.  Femeilor însărcinate cărora li se va face radiografie toracică li se va oferi 

protecţie abdominală şi pelviană. 

 

 Solicitanţii care au avut în trecut sifilis tebuie să prezinte un certificat scris şi semnat de un medic care să arate că 

au urmat tratamentul adecvat.  Solicitanţii care au avut un rezultat pozitiv la un test VDRL sau un alt test de sânge 

pentru sifilis, trebuie să prezinte o explicaţie scrisă semnată de medicul de familie. 

 

 Solicitanţii care au avut un rezultat pozitiv la un test de tuberculină trebuie să prezinte un certificat de la un medic 

care trebuie să arate circumstanţele care au dus la acel rezultat pozitiv la respectivul test, să indice dacă s-a prescris 

un tratament şi dacă da, să se specifice tipul şi numărul de luni de tratament.  Solicitanţii care au fost diagnosticaţi ca 

suferind de tuberculoză trebuie să prezinte un certificat semnat de un medic, care evidenţiază că au fost trataţi în mod 

adecvat şi care indică datele şi tipurile de medicamente luate.  Solicitanţii care au avut o radiografie toracică 

anormală trebuie să împrumute ultimul film radiografic şi să-l prezinte la programarea pentru examenul medical. 

 

 Solicitanţii care au fost trataţi sau spitalizaţi pentru afecţiuni psihiatrice sau mentale sau pentru abuz de alcool sau 

droguri trebuie să prezinte un certificat care să includă diagnosticul, durata tratamentului administrat şi prognosticul. 

 

 Solicitanţii care sunt în tratament pentru afecţiuni medicale cronice sau care urmează un tratament 

medicamentos în mod regulat trebuie să fie familiari cu afecţiunea de care suferă şi trebuie să aducă o listă a 

medicamentelor pe care le iau.  Dacă un solicitant nu este sigur de diagnosticul său, ar trebui să aducă un certificat 

de la medic care să prezinte starea sa de sănătate, tratamentul curent şi prognosticul. 

 

 Solicitanţii cu antecedente de comportament violent sau dăunător tebuie să furnizeze informaţii care vor da 

posibilitatea medicilor să determine dacă acest comportament a fost legat de o problemă psihiatrică sau medicală 

sau de uzul drogurilor sau al alcoolului.  Comportamentul dăunător include tentativa de suicid sau  comportamentul 

autodistructiv.  



Vaccinuri 

 

Legea de imigrare a SUA cere ca solicitanţilor de vize de imigrare şi de tip K să li se 

administreze unele vaccinuri înainte de eliberarea vizelor. 

Medicii care efectuează examenul medical pentru solicitanţii de vize de imigrare trebuie să 

verifice că solicitanţii de viză au îndeplinit noul criteriu al vaccinării, sau că este contraindicat 

din punct de vedere medical pentru respectivul solicitant de viză să i se administreze unul sau 

mai multe din vaccinurile listate: 

 

Oreion       Rotavirus 

Pojar        Hepatita tip A 

Rubeolă       Hepatita tip B 

Poliomielită       Antimeningococic 

Tetanos       Varicela 

Difteria       Antipneumococic 

Pertusis       Antigripal 

Haemphilus Influenzae tip B  HIB 

 

Pentru a veni în sprijinul medicilor şi pentru a evita întârzierile în procesarea unei vize de 

imigrare, toţi solicitanţii de vize de imigrare trebuie să fie în posesia adeverinţelor de vaccinare 

pe care să le prezinte medicului în momentul examenului medical.  Solicitanţii de viză trebuie 

să se consulte cu medicul de familie pentru a obţine un exemplar al adeverinţei cu 

vaccinurile efectuate de-a lungul vieţii, dacă este disponibilă.  Dacă nu aveţi o adeverinţă cu 

vaccinurile efectuate, medicul va determina împreună cu dvs. de ce vaccinuri aveţi nevoie 

pentru a întruni cerinţa referitoare la vaccinări.  Sunt disponibile unele derogări de la această 

cerinţă la recomandarea expresă a medicului. 

 

Numai un medic poate determina care din vaccinurile listate sunt potrivite din punct de 

vedere medical pentru dvs. luând în considerare vârsta, istoricul medical şi starea dvs. actuală 

de sănătate. 

 

 

Tarife  

 

BIO-MEDICA INTERNAŢIONAL 

 

Copii sub 2 ani......................350 lei 

Copii între 2 - 15....................680 lei 

Adulţi peste 15 ani................750 lei 

REGINA MARIA 

 

Copii sub 2 ani......................300 lei 

Copii între 2 - 15 ani.............600 lei 

Adulţi peste 15 ani...............600 lei 
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