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MEDICAL EXAMINATIONS 
 

 

 

The medical examination process should be completed before the visa appointment. This examination will take 

more than one day to complete and two visits to a panel physician may be required. The medical examination and 

laboratory tests may only be done at the addresses given below. Each applicant is required to show his/her 

passport as identification at each step of the medical examination process and bring four color photos. Please be 

ready to present your visa case number, e-mail address, and intended U.S. address.  

 

The per-person fee for a physical exam, which has been established in agreement with the American Embassy in 

Warsaw, is 300 PLN paid directly to the physician, and includes completion of the vaccination report. An 

additional fee is charged for tests screening for latent tuberculosis (TST-tuberculin test or IGRA-test) and for 

every required vaccination. Fees for the chest X-ray, urine test or blood tests are paid directly to the clinics or 

labs where they are performed. Different rates may apply in Belarus. 

 

Maximum validity of medical examination results is six months unless limited to 3 months due to health 

condition. In any case, your visa will be limited to the validity date of the exam. 

 

The medical examination consists of the following components: Tuberculosis Test (TST or IGRA test) for all 

children ages 2-14, chest X-ray, urine test for gonorrhea and blood test for syphilis for adults ages 15 and older, 

general physical examination, and vaccinations. 

 

All applicants ages 15 and older should have a chest X-ray to detect possibility of tuberculosis infection. Some 

applicants will be referred for further diagnostics to exclude or confirm tuberculosis infection. In case of children 

with positive TST/IGRA test, they will be required to have a chest x-ray and further diagnostics at the discretion 

of the panel physician. Applicants should bring their Child's Health Book or other proof of vaccination. Children 

under 14 should be accompanied by at least one parent or a guardian. Applicants are required to bring the chest 

X-ray diskette/CD-ROM/film with them to the United States. 

 

Pregnant visa applicants, who are required to have a chest X-ray may choose to postpone it until delivery. 

Pregnant women must provide written consent for the chest X-ray. Pregnant women receiving chest 

radiographs will be provided abdominal and pelvic protection with double-layer, wrap-around lead 

shields. Immunizations for pregnant women are done according to Centers for Disease Control regulations. Live 

vaccines are not administered to pregnant women. 

 

Medical examination from physicians or clinics other than those listed below, even those from the United 

States will not be accepted.  

 

In order to avoid any delays in visa processing, you should contact a panel physician immediately after you 

received the invitation letter for your visa interview. It usually takes at least a week to process all required 

medical tests.  

 

 

 

 

                   A M E R I C A N  E M B A S S Y  I M M I G R A N T  V I S A  S E C T I O N   
Piękna 12, 00-540 Warsaw 
Infoline: + 48 22 625-1042 (14:00-16:00) 

E-mail: publicwaw@state.gov   https://pl.usembassy.gov 
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MEDICAL EXAMINATIONS IN WARSZAWA (WARSAW ) POLAND 

 

All required vaccinations can be done at the doctor’s office 

 

Andrzej Gajer, M.D. 

Wilanow Family Practice 

37/90 Kosiarzy St., Warsaw 

Phone +48 22 642 7404, cell phone +48 602 268 826 

 

 

Office hours: Monday through Friday 11:00-18:00; Saturdays 9:00-12:00. 

E-mail: andrzej.gajer@wilanowfamilypractice.pl; 

Website: www.wilanowfamilypractice.pl 

 

 

X-ray: 

 

Central X-Ray Laboratory 

9 Waryńskiego St., Warsaw 

Phone +48 22 621 2349, +48 22 625 1590 

Open Monday through Friday between 7:00-18:00.  

 

 

Hospital Medicover (only children based on  

panel physician’s referral) 

Al. Rzeczpospolitej 5, Warsaw 

 

 

 

Syphilis Blood Screening: 

 

Central X-Ray Laboratory 

9 Waryńskiego St., Warsaw 

Phone +48 22 621 2349, +48 22 625 1590 

Open Monday through Friday between 7:00-18:00.  

 

Center for Diagnosis and Treatment of Sexually Transmitted 

Diseases, Medical Academy, 2nd floor, 82A Koszykowa St., 

Warsaw 

Phone +48 22 629 3823 

Blood samples are taken every working day between 8:00 - 

14:00  

 

Regional Blood and Hemotherapy Center 

2 Nobla St., Warsaw 

Phone +48 22 514 6018, +48 22 514 6039  

+48 22 514 6040, +48 22 514 6041 

Blood samples are taken every working day between 7 am-1 

pm   

 

Andrzej Gajer, M.D. 

Wilanow Family Practice 

37/90 Kosiarzy St., Warsaw 

Phone +48 22 642 7404, cell phone +48 602 268 826  

 

 

 

 

Gonorrhea Urine Test: 

 

Central X-Ray Laboratory 

9 Waryńskiego St., Warsaw 

Phone +48 22 621 2349, +48 22 625 1590 

Open Monday through Friday between 7:00-18:00. 
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MEDICAL EXAMINATIONS IN KRAKOW (CRACOW) POLAND 
 

All required vaccinations can be done at the doctor’s office. 

 

Anna Pospieszałowska-Furtak, M.D. 

CenterMed Clinic 

14 Łazarza St., Cracow 

Phone +48 12 370 8200 

 

Registration – Monday through Friday between 7:00-21:00 

 

 

X-ray: 

 

CenterMed Clinic 

14 Łazarza St., Cracow 

Phone +48 12 370 8200 

 

J. Dietla Specialty Hospital  

4 Skarbowa St., Cracow 

Phone +48 12 687 6204 (between 8:00-15:00),  

+48 12 687 6310 (operating 24 hours/day) 

 

 

     

Syphilis Blood Screening: 

 

CenterMed Clinic 

14 Łazarza St., Cracow 

Phone +48 12 370 8200 

 

J. Dietla Specialty Hospital  

4 Skarbowa St., Cracow 

Phone +48 12 687 6204 (between 8:00-15:00)  

+48 12 687 6301(operating 24 hours/day) 

 

 

Gonorrhea Urine Test: 

CenterMed Clinic 

14 Łazarza St., Cracow 

Phone +48 12 370 8200 

 

 

  

 

 

 

MEDICAL EXAMINATIONS IN MINSK, BELARUS 
 

 

Valiantsina Artsiukhina, M.D. 

IOM International Organization for Migration 

Operations Unit, 3 Gorny Pereulok, Minsk 220005, Belarus 

Phone +375 17 288 2541, +375 17 288 2542, +375 17 288 2744 
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VACCINATION REQUIREMENTS 
 

 

U.S. immigration law requires certain categories of visa applicants to obtain the vaccinations listed 

below prior to the issuance of a visa. 

 

As non-immigrant visa applicants, K visa applicants technically are not subject to the vaccination 

requirement. However, the Department of State strongly encourages K visa applicants to meet the 

vaccination requirements before admission to the United States. The vaccination assessment is 

included in the general fee paid to the panel physician. K visa applicants will need to have a full 

vaccination report completed before their adjustment to legal status in the U.S. Immigrant visa 

applicants, however, must submit this report as part of the medical examination process. 

 

Panel physicians who conduct medical examinations on behalf of visa applicants are required to 

verify that visa applicants meet the vaccination requirement, or that it is medically inappropriate for 

the visa applicant to receive one or more of the listed vaccinations: 

 

mumps, measles, rubella, polio, tetanus and diphtheria toxoids, pertussis, influenza, haemofilus 

influenzae type B (HIB), hepatitis A, hepatitis B, varicella, pneumococcal, rotavirus, 

meningococcal. 

 

Vaccination may include one or more of above vaccination – subject to applicant’s age, documented 

vaccination history, season of the year, medical status and they all have to comply with U.S. 

immunization requirements, not the home country’s requirements. 

 

To assist the panel physician, and to avoid processing delays, all visa applicants should have their 

vaccination records available for the physician’s review at the time of the 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 requirements.  

 

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

given your age, medical history and current medical condition. 
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BADANIA LEKARSKIE  
 

 

 

Cykl badań lekarskich powinien być zakończony przed wyznaczonym terminem rozmowy z Konsulem. Badania 

lekarskie trwają dłużej niż jeden dzień i mogą wymagać dwóch wizyt u lekarza. Badania lekarskie oraz testy 

laboratoryjne wykonywane są wyłącznie pod adresami podanymi poniżej. Każda osoba ubiegająca się o wizę 

musi przedstawić swój paszport w celu identyfikacji w każdym z punktów badań lekarskich, a dodatkowo 

przynieść cztery kolorowe zdjęcia. Należy przygotować numer sprawy imigracyjnej, adres e-mail oraz adres w 

USA, gdzie zamierzają państwo przebywać. 

 

Opłatę w wysokości 300 PLN od osoby (za badanie ogólne wraz z opłatą manipulacyjną za wypełnienie karty 

szczepień) należy uiścić bezpośrednio u lekarza. Opłata ta jest zgodna z umową zawartą z Ambasadą USA w 

Warszawie. Badania na gruźlicę utajoną (próba tuberkulinowa lub test IGRA) oraz wszystkie wymagane 

szczepienia wiążą się z dodatkową opłatą. Opłaty za zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej, badanie moczu 

oraz badanie krwi należy wnieść bezpośrednio w klinice lub laboratorium w miejscu wykonania. Na Białorusi 

mogą obowiązywać inne opłaty za testy laboratoryjne i badania lekarskie. 

 

Wyniki badań lekarskich ważne są sześć miesięcy, chyba że w związku ze stanem zdrowia osoby ubiegającej się 

o wizę ważność badań zostanie ograniczona do 3 miesięcy. W każdym przypadku ważność wizy zostanie 

ograniczona do okresu ważności badań.  

 

Badanie lekarskie składa się z następujących elementów: badania na gruźlicę (próba tuberkulinowa lub test 

IGRA) dla wszystkich dzieci w wieku 2-14 lat, prześwietlenia klatki piersiowej, badania krwi (testy kiłowe) oraz 

badania moczu (testy w kierunku rzeżączki) dla osób od 15 roku życia, ogólnego badania lekarskiego oraz 

szczepień. 

 

Wszystkie osoby ubiegające się o wizę w wieku 15 lat i starsze powinny wykonać prześwietlenie klatki 

piersiowej w celu wykrycia podejrzenia zakażenia gruźlicą. Niektóre osoby zostaną skierowane na dalszą 

diagnostykę, aby wykluczyć lub potwierdzić zakażenie gruźlicą. Od dzieci z pozytywnym wynikiem próby 

tuberkulinowej lub testu IGRA będzie wymagane zrobienie prześwietlenia klatki piersiowej oraz poddanie się 

dalszej diagnostyce według uznania lekarza. Każda osoba powinna przynieść swoją "Książeczkę Zdrowia 

Dziecka" lub inny dokument poświadczający szczepienia. Dzieciom poniżej 14 roku życia powinno towarzyszyć 

przynamniej jedno z rodziców lub opiekun. Zapis zdjęcia rentgenowskiego na płycie CD należy zabrać ze sobą 

do Stanów Zjednoczonych.  

 

Kobiety w ciąży, od których wymagane jest wykonanie prześwietlenia klatki piersiowej, mogą 

zdecydować się odłożyć je do czasu rozwiązania. Ciężarne kobiety muszą wyrazić pisemną zgodę na 

wykonanie zdjęcia rentgenowskiego. Dla kobiet w ciąży, którym robione będzie prześwietlenie klatki 

piersiowej, zastosowana zostanie osłona na okolice brzucha i miednicy w postaci fartucha z 

dwuwarstwową powłoką ołowiową. Szczepienia ciężarnych kobiet wykonywane są zgodnie z przepisami 

Centrum Chorób Zakaźnych, a tzw. „żywe szczepionki” nie są im podawane. 

 

Badania wykonane w punktach innych niż wymienione poniżej, nawet w Stanach Zjednoczonych, nie będą 

akceptowane. 
 

Po otrzymaniu zaproszenia na rozmowę z konsulem należy niezwłocznie skontaktować się z jednym z lekarzy 

wymienionych poniżej i umówić termin wizyty. Wykonanie wszystkich wymaganych badań zajmuje zazwyczaj 

przynajmniej tydzień.  

https://pl.usembassy.gov/
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BADANIA LEKARSKIE W WARSZAWIE 

 

Wszystkie wymagane szczepienia są wykonywane w gabinecie lekarskim: 

 

Lek. med. Andrzej Gajer 

Wilanów Family Practice 

ul. Kosiarzy 37/90, Warszawa 

Tel: +48 22 642 7404, tel. komórkowy +48 602 268 826 

 

 

Gabinet otwarty: od poniedziałku do piątku 11:00-18:00; sobota 9:00-12:00. 

E-mail: andrzej.gajer@wilanowfamilypractice.pl; 

Strona internetowa: www.wilanowfamilypractice.pl 

 

 

             RTG: 

 

Centralne Laboratorium Radiologiczne 

 ul. Waryńskiego 9, Warszawa 

tel. +48 22 621 2349, +48 22 625 1590.  

Laboratorium czynne od poniedziałku do piątku 

w godz.7:00 - 18:00. 

 

Szpital Medicover (wyłącznie dzieci na 

podstawie skierowania od lekarza) 

              Al. Rzeczpospolitej 5, Warszawa 

 

           Testy kiłowe: 

 

Centralne Laboratorium Radiologiczne 

ul. Waryńskiego 9, Warszawa 

tel. +48 22 621 2349, +48 22 625 1590 

Laboratorium czynne od poniedziałku do piątku do 

godz.7:00-18:00. 

 

Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób 

Przenoszonych Drogą Płciową, Akademia 

Medyczna, II piętro 

ul. Koszykowa 82A, Warszawa 

tel. +48 22 629 3823 

Krew pobierana jest w dni robocze w godz. 8:00-

14:00.  

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa 

ul. Nobla 2, Warszawa 

tel.+48 22 514 6018, +48 22 514 6039, +48 22 514 

6040, +48 22 514 6041 

Próbki krwi pobierane są w dni robocze w godz. 

7:00-13:00.  

 

Lek. med. Andrzej Gajer  

Wilanów Family Practice 

ul. Kosiarzy 37/90, Warszawa 

Tel. +48 22 642 7404, tel. komórkowy +48 602 268 

826  

 

 

 

Testy na rzeżączkę: 

 

Centralne Laboratorium Radiologiczne 

ul. Waryńskiego 9, Warszawa 

tel. +48 22 621 2349, +48 22 625 1590. 

Laboratorium czynne od poniedziałku do piątku w godz.7:00 - 18:00. 
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BADANIA LEKARSKIE W KRAKOWIE 

 

Wszystkie wymagane szczepienia są wykonywane w gabinecie lekarskim. 

 

Lek.med. Anna Pospieszałowska-Furtak 

CenterMed Clinic 

ul. Łazarza 14, Kraków 

tel. +48 12 370 8200 
 

Rejestracja – od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-21:00. 

 
 

                 RTG: 

 
CenterMed 

ul. Łazarza 14, Kraków 

tel. +48 12 370 8200 

 

Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla 

ul. Skarbowa 4, Kraków 

tel. +48 12 687 6204 (w godz. 8:00-15:00), 

+48 12 687 6310 (czynne całodobowo) 

 

 

 

 

               Testy kiłowe : 

 
CenterMed 

ul. Łazarza 14, Kraków 

tel. +48 12 370 8200 

 

Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla 

ul. Skarbowa 4, Kraków 

tel. +48 12 687 6204 (w godz. 8:00-15:00), 

+48 12 687 6310 (czynne całodobowo) 

 

  

 

Testy na rzeżączkę : 
CenterMed 

ul. Łazarza 14, Kraków 

tel. +48 12 370 8200 

 

 
 

 
 

 

BADANIA LEKARSKIE W MIŃSKU, BIAŁORUŚ 

 

 

Lek. med. Valiantsina Artsiukhina 

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji 

(International Organization for Migration – IOM) 

Gorny Pereulok 3, Mińsk 220005, Białoruś 

Tel.: +375 17 288 2541, +375 17 288 2542, +375 17 288 2744 
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INFORMACJA O SZCZEPIENIACH 
 

 
Zgodnie z amerykańskim prawem imigracyjnym osoby ubiegające się o niektóre wizy muszą otrzymać 

wymienione niżej szczepienia, zanim będzie można wydać im wizę. 

 

Osoby ubiegające się o wizę K (należącą do kategorii wiz nieimigracyjnych) nie są zobowiązane do posiadania 

pełnej karty szczepień. Departament Stanu zaleca jednak osobom ubiegającym się o wizę K, aby spełniły ten 

wymóg przed wjazdem na teren Stanów Zjednoczonych. Opłata za wypełnienie karty szczepień jest włączona do 

opłaty za badanie ogólne uiszczonej u lekarza. Osoby ubiegające się o wizę K powinny mieć świadomość, że 

kompletna karta szczepień będzie konieczna do przedstawienia władzom imigracyjnym przy ubieganiu się o 

zmianę statusu w Stanach Zjednoczonych. Natomiast osoby ubiegające się o wizy imigracyjne zobowiązane są 

dostarczyć swoją kartę szczepień na badania lekarskie. 

 

Lekarze wyznaczeni przez Ambasadę, wykonujący badania potrzebne do uzyskania wizy, są zobowiązani 

ustalić, czy osoba ubiegająca się o wizę spełnia wymogi dotyczące szczepień oraz czy ze względów 

zdrowotnych niektóre z tych szczepień nie są wskazane. Lista chorób, przeciwko którym szczepienia są 

wymagane :  

 

świnka, odra, różyczka, Heine-Medina, tężec, dyfteryt, koklusz, grypa, heamofilus influenzae typu 

B(HiB), zapalenie wątroby typu A, zapalenie wątroby typu B, ospa wietrzna, pneumokokowe zapalenie 

płuc, rotawirus, zakażenie meningokokowe. 

 

Powyższe szczepienia mogą wymagać jednej lub więcej dawek szczepionki w zależności od wieku pacjenta, 

udokumentowanej historii szczepień, sezonu grypowego, stanu zdrowia. Wszystkie szczepienia muszą być 

zgodne z amerykańskimi standardami szczepień, a nie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. 

 

W celu usprawnienia pracy lekarza i zapobieżenia opóźnieniom w procedurze ubiegania się o wizę, wszystkie 

osoby zgłaszające się na badania lekarskie wymagane do wizy imigracyjnej powinny mieć przy sobie karty 

szczepień. W celu uzyskania kompletnej karty szczepień należy skontaktować się ze swoim lekarzem, o ile 

jest ona dostępna. Jeśli nie ma możliwości uzyskania karty szczepień, lekarz przeprowadzający badania ustali, 

jakie szczepienia dana osoba musi otrzymać, aby spełnić wyżej wymienione wymogi.  

 

Tylko lekarz wyznaczony przez Ambasadę może zdecydować, które szczepienia są dla danej osoby wskazane 

ze względów zdrowotnych biorąc pod uwagę wiek, uprzednio przebyte choroby oraz obecny stan zdrowia. 


