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Please follow the steps below before your immigrant visa interview at the U.S. Embassy
in Kyiv, Ukraine.

Step 1: Get a medical exam in Ukraine
As soon as you receive your appointment date, you must schedule a medical exam in
Ukraine. Click the “Medical Exam Instructions” button below, schedule and attend a
medical examination with medical clinic before your interview.

Medical Exam Instructions

Contact information
U.S. Embassy
4 A.I. Sikorsky St. (formerly
04112)
Kyiv, Ukraine
 Phone:
044-383-80-66
 Email:
kyiviv@state.gov
 Website:
ua.usembassy.gov
 Cancel and Reschedule:
ustraveldocs.com

Step 2: Complete your pre-interview checklist

 Map:

It is important that you bring all required original documents to your interview. We’ve
created a checklist that will tell you what to bring. Please print the checklist below and
bring it to your interview along with the listed documents.

Pre-Interview Checklist
Other links

Step 3: Review interview guidelines
Read our interview guidelines to learn about any special actions that you need to take
before your visa interview.

•

Diversity visa instructions

•

After your interview

•

Frequently asked questions

•

Country Document Finder

Interview Guidelines
Social media

Interview Preparation Video

January 3, 2020

Medical Exam Instructions
All immigrant and K visa applicants, regardless of age, require a medical examination prior to the issuance of a visa. Only
a physician accredited by the U.S. Embassy can perform this exam. It is your responsibility to schedule a medical exam
with the clinic listed below before your visa interview at the U.S. Embassy.
Approved physicians
IOM Migration Health Unit
16-V Antonovycha Street or 15 Tarasivska St
Kyiv, Ukraine
Telephone: 044 584 36 67 / 044 584 36 68
Mobile: 067 447 10 37 / 067 186 35 21
050 014 67 60 / 050 028 62 58 (Viber, WhatsApp)
E-mail: iomkievmhd@iom.int

Medikom Clinic
37/1 Vasylya Tyutyunnyka St
Kyiv, Ukraine
Telephone: 044 591 03 83 / 050 422 6261
E-mail: visa@medikom.ua

Migration Health Unit of International Organization for Migration (IOM) performs medical
examinations Monday through Friday between 9:00 a.m. and 3 p.m. by appointment only.
Please schedule an appointment in advance by phone 044 584 36 67 or 044 584 36 68 from
8 a.m. to 5 p.m. Monday through Friday.
Medikom Clinic performs medical examinations Monday through Friday between 8:00 a.m.
and 4 p.m. by appointment only. Please schedule an appointment in advance by phone 044
591 03 83 or 050 422 62 61 (24 hours a day 7 days a week) or by e-mail at
visa@medikom.ua.
Medical examination results from other physicians will not be accepted.
The registration for medical examination at the clinic takes place between 8 a.m. and 11
a.m. Monday through Friday. The results of medical examination are given to the
applicants at 3:00 p.m. next working day after the initial appointment except for the
following:
•
•
•
•

Pending results of IGRA test,
Pending results of sputum collection,
Pending results of psychiatric evaluation,
Pending results of syphilis or gonorrhea treatment

Items to bring to your medical examination

•
•
•
•
•

International passport
Four (4) full frontal view photographs (50 x 50 mm)
Military Service card
Vaccination chart with the seal of the issuing clinic (mandatory for immigrants, optional for K visa applicants)
Embassy case number
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The doctor will need the following items to complete the medical exam forms:

Medical Exam Instructions
•
•
•
•
•

Full present address of residence
Full intended U.S. address
DS-160 or DS-260 visa application form completion confirmation page
E-mail address
Visa category

Any medical examination fees, including x-ray and blood test fees, must be paid directly to the examining physician. The
medical examination fee for ages 2 and younger is $155 USD, for ages 3-14 is $225 USD, for ages 15 and older is $195
USD. Should examinees require additional vaccinations administered, they will be charged for these separately. Fees
may be paid in Ukrainian Hryvnia only.
For more information about vaccinations see here.

During the medical exam
The medical examination will include a medical history review, physical examination, and chest x-ray, gonorrhea test,
and blood tests (for applicants 15 years of age or older). The United States also requires tuberculosis (TB) testing for all
applicants two years of age and older. Please be prepared to discuss your medical history, medications you are taking,
and current treatments you are undergoing. More information on general medical requirements for U.S. immigrants is
available here.
U.S. immigration law requires immigrant visa applicants to obtain certain vaccinations prior to the issuance of a visa.
Current immigrant visa vaccination requirements are available here. You can also read Frequently Asked Questions
about our medical examination requirements online.
After the medical exam
When your examination is completed, the doctor will either provide you with exam results in a sealed
envelope or send them directly to the U.S. Consulate. IF GIVEN AN ENVELOPE TO CARRY TO YOUR INTERVIEW,
DO NOT OPEN THIS ENVELOPE. Instead, bring it to your visa interview. Any x-rays taken will be given to you.
You DO NOT need to bring the x-rays to your visa interview unless you suffer from tuberculosis. However, you
must carry the x-rays with you when you travel to the United States for the first time. The medical report must
be less than six (6) months old when you enter the United States as an immigrant.

Pre-Interview Checklist 
Please use the list below to determine the items that every applicant must bring to the immigrant visa interview.
Any documents that are not in either English, Ukrainian, or Russian must be accompanied by a certified English translation:
 A copy of your NVC interview letter (does not apply to Diversity Visa, fiancé(e), adoptive, or asylee/refugee applicants).
 Unexpired passport valid for six (6) months beyond your intended date of entry to the United States. Passport must be
registered for delivery by the courier service company TMM- Express. Please see passport registration instructions below.
 Two (2) color photographs of each person applying for a visa (5 cm x 5 cm). Please review our online photo requirements.
 Confirmation page from the Form DS-260 Application for an Immigrant Visa you submitted online at ceac.state.gov/iv.
 Your original birth certificate, English translation (only if this document is not in Ukrainian or Russian languages), and a
photocopy.
 Medical examination results in a sealed envelope (if the physician gives you these results).
 Original or certified copies of birth certificates for all children of the principal applicant (even if he or she is not
accompanying).

Applicants who fall into any category listed in italics below should bring these additional documents:
For family-based visa applications:
 The appropriate Form I-864 Affidavit of Support for each financial sponsor along with a photocopy of the sponsor’s IRS
transcript or most recent U.S. federal income tax return, and any relevant W-2s.
 Proof of your U.S. petitioner’s status and domicile in the United States (photocopy of a U.S. passport, naturalization
certificate, or lawful permanent resident card).
 Evidence of the relationship between the petitioner and visa applicant (such as photographs, letters, or emails).
 If you are married: Your original marriage certificate and a photocopy.
 If you were previously married: Your original divorce or spouse’s death certificate, and a photocopy. If the divorce took
place in Ukraine before July 27, 2010, you must bring your Divorce Certificate. If the divorce took place after July 27, 2010,
you should bring a Divorce Court Decree.

Note: For immigrant and K visa processing the police certificates must include all previously used names and surnames.
In order for a police certificate to include all the previously used names and surnames, the requestor must specifically
state so. The applicants then must make sure all these names appear on the police certificate.
 For employment-based visa applications: Letter from your U.S. employer dated less than one month ago.
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 If you are older than 16 years of age: The original police certificate from your country of current residence and countries
where you resided for more than one year after the age of 16. If you are Ukrainian citizen or resident, you must present a
Ukrainian police certificate issued within the last one year. Police certificates from Crimea issued by the Russian
Government will NOT be accepted for visa purposes.

Pre-Interview Checklist 
 If you have ever been convicted of a crime: Court and criminal records, and a photocopy.
 Continued on next page 
 Military records: Military records for male applicants 18-65, even if they have not served in the military.
 If you are adopted: Adoption papers or custody documents and a photocopy.
 If you are the petitioner’s stepchild: The original marriage certificate of the petitioner and your biological parent, and a
photocopy.

Attention!
It is mandatory for all applicants to register their passports and/or other documents for delivery by the courier service company
TMM- Express. You must register before your immigrant visa interview. There are two ways to register:
Option №1 (through the website)
1. Go to this link: ustraveldocs.com
2. Create your profile, if this is your first time applying for a visa (Go To Login/New User). You will need your email
address, passport number, visa category and case number in order to register
3. Choose the correct category for Immigrant Visas/Your Visa Type (for example, IR5)
4. Enter all required information
5. Choose type and address for the passport delivery (ТММ office or Premium Delivery to your home/office address)

Option №2 (through the call center)
Please call 044-383-80-66, Monday-Friday, from 8:00 AM to 8:00 PM (for calls from Ukraine); or 703-988-7107 (for calls from the
United States), Monday-Friday, from 7:00 AM to 3:00 PM.
1. Switch to tone mode and slowly dial 2, 3, 1, 2
2. Inform the phone operator that you are applying for an immigrant visa, that you already have an appointment, and
that you need to register your passport for delivery
3. Be ready to provide the following information:
- Your international passport number
- Last and first names of the applicant (use the same spelling as in the international passport)
- E-mail
- Your immigrant visa type (for example, IR5)
- Case number (for example, KEV2017ХХХХХХХ)
6. Choose type and address for the passport delivery (ТММ office or Premium Delivery to your home/office address)

1. At the end of your conversation or registration on the website, please write down your UID number
2. You should have this UID number with you when you arrive at the Embassy for your interview

Return to top

Important, Take Note!!!

Pre-Interview Checklist 
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You cannot do the interview until you have completed passport delivery registration!

Interview Guidelines
Sending documents to the U.S. Embassy
If the U.S. Embassy requests additional information or documentation from you, you must submit those documents at a
TMM Express office. This web page explains how to submit your documents for delivery to the embassy.
Rescheduling or cancelling your interview
If you are unable to attend your appointment, please visit ustraveldocs.com. There may be a significant wait before the
next available appointment, so please attempt to attend the date already assigned. For some family-based and
employment preference visa categories, a visa became available within the month you have been scheduled by NVC. DV
applicants should be aware that visas are numerically limited and must be issued by September 30 of the program year.
There is no guarantee that a visa will still be available on the date of your rescheduled interview. Please carefully
consult the Visa Bulletin before you decide to reschedule your interview.
Security screening procedures
All visitors to the U.S. Embassy must follow certain security procedures. Any visitor who declines to be screened by U.S.
Embassy security personnel will be unable to enter the embassy. To avoid delaying your entry and that of those in line
behind you, please bring only what is required for your interview.
Accompanying persons
The following persons may accompany a visa applicant to their interview:
•
•

Interpreter: Applicants may bring ONE interpreter if they do not speak English, Ukrainian, or Russian well
enough to participate in an interview.
Special Needs Visitors: Applicants may bring ONE person to help if they are elderly, disabled, or a minor child.

Attorneys are not permitted to accompany clients into the waiting room or to their interview.

If you have not paid all required fees to either the National Visa Center or via the appointment website, please be
prepared to pay these fees on the day of your interview.
All fees may be paid in U.S. dollars or Ukrainian Hryvnia. We accept cash and credit cards with a dollar account only.
Please note that if you are found ineligible to receive a visa, the application fee cannot be refunded. A complete list of
fees can be found here.
Do not make travel plans outside of Ukraine
If your visa is approved, we will keep your passport at the embassy while we prepare your immigration packet and print
a visa for your passport. We will return your passport to you later via courier services only.
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Immigrant visa fees

After Your Visa Interview
A consular officer can make a decision on a visa application only after reviewing the formal application and interviewing
the applicant. There is no guarantee that you will receive a visa. Do not sell your house, car or property, resign from
your job, or make non-refundable flight or other travel arrangements until you have received your immigrant visa.
If more information is needed
Sometimes a consular officer is unable to make a decision on a visa application because he/she needs to review
additional documents or the case requires further administrative processing. When additional documents are requested,
the consular officer will give you a refusal letter that asks you to submit additional documents. The letter will include
instructions on how to send those documents to the Embassy.
Administrative processing takes additional time after the interview. Most administrative processing is resolved within
60 days. However, the timing varies based on the circumstances of each case. Before inquiring about the status of
administrative processing, please wait at least 60 days after your interview.
What happens after visa approval?
Passport, Visa, and Sealed Immigrant Packet – We will place your immigrant visa on a page in your passport. Please
review your visa to make sure there are no spelling errors. We will also give you a sealed envelope containing
documents that you must give to U.S. immigration authorities when you arrive in the United States for the first time.
Do not open this envelope. You must carry it with you; do not put it in your checked luggage. If you receive x-rays
during your medical examination, carry those with you and give them to the U.S. immigration authorities.
USCIS Immigrant Fee – All individuals who are issued immigrant visas overseas must pay an Immigrant Fee to U.S.
Citizenship and Immigration Services (USCIS) prior to traveling to the United States. This fee is for processing your
residency status and printing your Permanent Resident Card. The only people exempt from paying this fee are: children
entering the United States under the Hague Process, returning residents, and people traveling on a K visa.

Getting a Green Card – Your Form I-551 Permanent Resident Card, also known as a green card, will be automatically
mailed to the address in the United States that you write in your visa application form. This is a very important
document that proves you have permission to reside in the United States. Once your card is issued, you should not stay
outside of the United States for more than one year. If you do, you will lose your status as a Lawful Permanent Resident.
Children’s Issues – Children are required to have certain vaccinations before they can enroll in school in the United
States. Therefore, we recommend that you bring your child’s complete vaccination records with you to the United
States. Additionally, if your child is adopted, you have full custody as a result of a divorce, or you share custody with the
child’s other parent; we recommend that you bring a copy of all applicable adoption or custodial papers from the
authoritative court in your home country. You will likely need these papers (translated into English) in the United States
for issues such as school enrollment, medical care, and eventual citizenship.
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When You Should Travel – You must enter the United States before the expiration date on your visa, which is usually the
date when your medical examination expires. Your visa cannot be extended and all fees are nonrefundable. The
principal applicant must enter before or at the same time as other family members with visas. Children who turn 21
years old after visa issuance must enter the United States before they turn 21 years old; otherwise they will lose their
immigrant status.

After Your Visa Interview
Information for New Immigrants – Please visit the USCIS web page for helpful information on moving to the United
States. You can read their publication “Welcome to the United States: A Guide for New Immigrants” online.

Diversity Visa Applicants – Additional Information
If you are interviewing for a Diversity Visa (DV), all of the above instructions apply to you. Please schedule and attend a
medical examination prior to your visa interview, register for the required courier service, and gather the required
documents.
Below are additional instructions that apply only to DV applicants.
Bring to your interview
In addition to the documents listed on the Pre-Interview Checklist in this package, DV applicants should also bring the
following items to your visa interview:
 Documents showing that you have either a qualifying high school education OR have two years of qualifying
work experience in the last five years immediately prior to application (for the principal applicant only; more
information is available online).
 Payment in cash of the $330 Diversity Visa Application Fee.

Prior to your visa interview, we recommend that you review the data on your initial E-DV entry. On your initial E-DV
application, you must have correctly entered your marital status. If you are legally married you must have listed your
spouse, even if you are currently separated from him/her (unless your spouse is a U.S. citizen or Lawful Permanent
Resident).
Additionally, you must have listed ALL of your living children who are unmarried and under 21 years old. This includes
your natural children, your spouse’s children, or children you have formally adopted in accordance with the laws of your
country.
Failure to have listed an existing spouse or children at the time of your entry in the Diversity Visa lottery will result in
the denial of your visa and visas for your family. Any fees paid to the U.S. government in support of your visa
application(s) are nonrefundable. If you failed to include a child who had already been born, or a spouse to whom you
were married when you entered the lottery, you should not proceed with the visa application. You can review the
eligibility requirements online.
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Review your DV Lottery entry

Vaccination Requirements
For Immigrant Visa Applicants Only, not for K visa applicants
U.S. immigration law requires immigrant visa applicants to obtain certain vaccinations (listed below) prior to the
issuance of an immigrant visa. Panel physicians who conduct medical examinations are required to verify that
immigrant visa applicants have met vaccination requirements, or that it is medically inappropriate for the visa
applicant to receive one or more of the listed vaccinations:
Diphtheria, tetanus, pertussis, polio, measles, mumps, rubella, rotavirus, hib, hepatitis A, hepatitis B,
meningococcal, varicella, pneumococcal, influenza
In order to assist the panel physician 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 requirements. 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.
IMPORTANT INFORMATION FOR APPLICANTS
The medical examination consists of the following components: IGRA Test for all children ages 2-14, chest x-ray for
adults ages 15 and older, blood test for syphilis for adults ages 15 and older, urine test for gonorrhea for adults ages
15 and older, general physical examination, and vaccinations.
The medical screening for tuberculosis of those applying for U.S. immigration is an essential component of the
medical evaluation. According to CDC (Centers for Disease Control and Prevention) guidelines, any applicant for
whom the clinical suspicion of tuberculosis is high enough to warrant treatment for tuberculosis disease, regardless
of laboratory results, is considered to have tuberculosis disease and is Class A for Tuberculosis (inadmissible to
United States health condition).

All applicants 2-14 years of age should have an IGRA Test. The results of IGRA test are available in 24-48 hours. If the
IGRA test result is positive or if the applicant has signs and symptoms of tuberculosis, a chest x-ray should be
performed. Applicants who have a chest x-ray suggestive of tuberculosis, signs and symptoms of tuberculosis should
provide three sputum specimens to undergo microscopy for AFB, as well as culture for Mycobacteria
Tuberculosis. Applicants 2-14 years of age with a documented previous history of tuberculosis disease should have a
chest x-ray, even if their IGRA test result is negative. All applicants between 2-14 years of age with previous
documented positive TST result are not required to do a new TST or IGRA but must do an x-ray instead.
Many applicants may have previously received the BCG (Bacille Calmette-Guérin) vaccination. Prior receipt of BCG
does not change the screening requirements or the required actions based on those results.
 Continued on next page 

Return to top

All adult applicants ages 15 and older that have a chest x-ray with findings suggestive of tuberculosis have signs and
symptoms of tuberculosis should provide three sputum specimens to undergo microscopy for Acid Fast Bacilli (AFB),
as well as culture for Mycobacteria Tuberculosis. The results of chest x-ray readings are available the same day.

Vaccination Requirements
Applicants 10 years of age or younger who require sputum cultures, regardless of HIV infection status, may travel to
the United States immediately after sputum smear analysis while culture results are still pending, provided none of
the following conditions exist: sputum smears have already been reported as positive; x-ray findings include one or
more cavities or extensive disease; respiratory symptoms include forceful and productive cough; known contact
with a person with multidrug-resistant tuberculosis who was infectious at the time of contact.
All applicants 2 years of age and younger must have a physical examination and history provided by a parent. Those
applicants who have signs or symptoms suggestive of tuberculosis should have an IGRA test. If the result of IGRA test
is positive a chest x-ray should be performed. Applicants who have a chest x-ray suggestive of tuberculosis, signs and
symptoms of tuberculosis should provide three sputum specimens to undergo microscopy for AFB, as well as culture
for Mycobacteria Tuberculosis.
Sputum smear results are normally available the next day after the last sputum specimen collection. Sputum
cultures require a minimum of eight weeks to complete.
Women who are pregnant are required to have a chest x-ray to immigrate but may choose to postpone the chest xray until after delivery, but prior to immigration. Pregnant women must provide written consent for the chest xray. Pregnant women receiving chest radiographs will be provided abdominal and pelvic protection with doublelayer, wrap-around lead shields.
Applicants with HIV infection will have three sputum specimens sent to the laboratory for AFB microscopy and
culture. These applicants will not be cleared for travel until the results of the laboratory investigation are available.

The medical evaluation is complete when all required aspects of the medical examination have been completed,
including a final report of culture results, and the applicant can be assigned a Tuberculosis Classification. Travel
clearances are valid for six months from the time the evaluation is complete for applicants who have no Tuberculosis
Classification and who do not have HIV infection. Travel clearances are valid for three months from the time the
evaluation is complete for applicants who have any kind of Tuberculosis Classification or who have HIV
infection. Applicants who do not travel within the clearance period will need to re-do the entire medical
examination. Any applicant diagnosed with pulmonary or laryngeal tuberculosis who needs treatment will not be
cleared for travel until completion of successful treatment.
All applicants with pulmonary or laryngeal tuberculosis disease who need treatment will need to complete a
minimum of 180 days of Directly Observed Therapy (DOT) prior to U.S. immigration. Applicants with positive sputum
smears or positive cultures who do not want to be treated will not travel to the United States. Panel physicians will
notify the Consulate of any Tuberculosis disease applicants refusing tuberculosis treatment at a designated DOT
facility approved by CDC. Panel physicians will also notify the appropriate public health officials in Ukraine when
they diagnose an applicant with tuberculosis disease.
 Continued on next page 

Return to top

Laboratory examination for tuberculosis disease will consist of at least three sputum specimens, which will undergo
microscopy for AFB as well as culture for Mycobacteria Tuberculosis. Specimens reported as negative will be
cultured for a minimum of six weeks, with a final report available within eight weeks of collection. Positive
Mycobacteria Tuberculosis cultures will undergo Drug Susceptibility Testing (DST) for first-line TB medications. DST
results will be available within 10-12 weeks of sputum collection. Positive cultures that are resistant to first-line TB
drugs will undergo drug susceptibility testing on second-line tuberculosis medications.

Vaccination Requirements
Applicants diagnosed with tuberculosis disease by panel physicians, who are not treated at the designated DOT
facilities approved by CDC, but receive treatment at other health care facilities will not be cleared for travel to the
United States. These applicants will need to repeat their medical screening examination one year after DOT
treatment was completed.
In exceptional medical situations, applicants undergoing pulmonary tuberculosis treatment may petition for a Class
A waiver. Form I-601 must be completed. These petitions are reviewed by the Department of Homeland Security
(DHS) on an individual basis and considered in situations with extenuating medical circumstances, and also sent to
CDC for review. CDC reviews the application and provides an opinion regarding the case. DHS then has the final
authority to adjudicate the waiver request.
Please be informed that the information provided above is a general overview of TB screening component of the
medical exam. Any case specific interpretations of Technical Instructions can be done only by panel physicians and
CDC. More detailed technical information is available at this link: cdc.gov
IMPORTANT INFORMATION FOR APPLICANTS ON MEASLES VACCINATION:
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If you have not previously received measles vaccination, please make sure that you are vaccinated prior to your
medical examination appointment. During the medical examination there will be separate test to verify that you
have received measles vaccination. If the result of this test is negative you will be required to receive measles
vaccination and this may delay your medical clearance and travel to the United States.
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Крок 1: Отримайте медичний огляд в Києві

 Телефон:
044-383-80-66

Як тільки Ви отримали інформацію про дату співбесіди, Ви повинні призначити дату
проходження медичного огляду. Натисніть на вікно “Медичний огляд, інструкції”
щоб ознайомитись з порядком призначення медичного огляду. Будь ласка, пройдіть
медичний огляд до дати Вашої візової співбесіди.

 Електронна адреса:
kyiviv@state.gov

Медичний огляд, інструкції

Крок 2: Зберіть документи відповідно до списку

 Веб-сайт:
ua.usembassy.gov
 Відмінити, Переназначити,
Зареєструвати Паспорт на
Доставку:
ustraveldocs.com
 Карта:

Дуже важливо принести всі необхідні документи на співбесіду. Ми створили список
документів, який підкаже Вам, що потрібно принести на співбесіду. Будь ласка,
роздрукуйте список документів і принесіть його на співбесіду разом з
перерахованими документами.

Список документів

Other links

Крок 3: Перегляньте важливу інформацію щодо підготовки до співбесіди

•

Апліканти на DV візу (“Грінкарт”)

Прочитайте важливу інформацію, щоб дізнатися про будь-які додаткові дії, які
Вам необхідно виконати під час підготовки до Вашої візової співбесіди.

•

Після співбесіди

•

Питання що часто задаються

•

Питання що часто задаються
Де знайти цивільні документи

Важлива інформація

Соціальні медіа

Інтерв'ю з підготовкою відео

Інструкції щодо проходження медичного огляду
Всі апліканти, які звертаються за імміграційними візами та візами типу К, незалежно від віку, повинні пройти
медичне обстеження до отримання візи. Це ваша відповідальність призначити медичне обстеження в клініці до
Вашої візової співбесіди в посольстві США. Медичне обстеження можна пройти тільки в акредитованій медичній
клініці за наступною адресою:
Міжнародна Організація з Міграції
Вулиця Антоновича 16-В або Вулиця Тарасівська 15
Київ, Україна
Телефон: 044 584 36 67 / 044 584 36 68
Мобільний: 067 447 10 37 / 067 186 35 21
050 014 67 60 / 050 028 62 58 (Viber, WhatsApp)

Клініка Медіком
Вулиця Василя Тютюнника 37/1
Київ, Україна
Телефон: 044 591 03 83 / 050 422 62 61 (цілодобово)
E-mail: visa@medikom.ua

E-mail: iomkievmhd@iom.int
Підрозділ охорони здоров’я мігрантів Міжнародної Організації з Міграції (МОМ), проводить медичні
обстеження з понеділка по п’ятницю, з 9 години ранку до 15 години дня лише за попереднім
призначенням. Зателефонуйте за номером 044 584 36 67 / 044 584 36 68 з 8 години ранку до 17 години
дня, щоб записатися на медичний огляд.
Клініка Медіком проводить медичні обстеження з понеділка по п’ятницю, з 8 години ранку до 16 години
дня лише за попереднім записом. Для запису на медичний огляд зателефонуйте за номерами 044 591
03 83 / 050 422 62 61 цілодобово, або надішліть запит на запис електронною поштою на адресу
visa@medikom.ua.
Результати медичних оглядів з інших клінік не приймаються.
Реєстрація в клініці проходить з 8 до 11 години ранку з понеділка по п’ятницю. Результати обстеження
видаються о 15 годині наступного робочого дня, окрім таких випадків:
•
•
•
•

очікування результатів IGRA Тесту
очікування результатів збору мокрот
очікування психіатричного висновку
очікування результатів лікування сифілісу або гонореї

•
•
•
•

Закордонний паспорт
4 фотографії розміром 50 x 50 мм
Військовий квиток
Карту вакцинацій з печаткою клініки, що видала карту – виписку з амбулаторної карти про проведення
вакцинацій та перенесені інфекційні захворювання (обов’язково для іммігрантів; не обов’язково для осіб,
що звертаються за візами типу К)
• Номер імміграційної справи
• Повна адреса проживання в Україні

Повернутися до початку

Для проходження медичного обстеження кожний аплікант має надати:

Інструкції щодо проходження медичного огляду
↓ Продовження на наступній сторінці ↓
• Повна адреса проживання в США
• Адреса електронної пошти
• Сторінка підтвердження заповнення візової анкети DS-160 або DS-260
• Візова категорія

Вартість медичного огляду для вікової категорії з 2 років і молодше складає $155 доларів США, для вікової
категорії з 3 до 14 років складає $225 доларів США, для вікової категорії з 15 і старше складає $195 доларів США.
Вартість вакцинацій сплачується окремо. Оплата за медичний огляд і вакцинації здійснюється лише в українській
гривні.
Для отримання додаткової інформації про щеплення див. Тут.
Під час медичного огляду
Медичне обстеження включає перегляд медичної історії, обстеження і рентген грудної клітини, тест на гонорею і
аналізи крові (для заявників у віці 15 років і старше). Сполучені Штати також вимагають тестування на туберкульоз
(ТБ) для всіх заявників від двох років і старше. Будь ласка, будьте готові обговорити ваші історії хвороб, ліки, які Ви
приймаєте і лікування, яке Ви на даний час проходите. Більш детальну загальну інформацію про вимоги для
медичного обстеження для іммігрантів до США можна знайти тут.
Імміграційне законодавство США вимагає від заявників на імміграційні візи отримання певних щеплень до
видачі візи. Вимоги до вакцинацій, актуальні на даний час, доступні тут. Ви також можете прочитати Часті
Запитання про наші вимоги щодо проходження медичного огляду онлайн.
Після медичного огляду

Повернутися до початку

Після завершення обстеження лікар надасть вам результати обстеження в запечатаному конверті або відправить
їх безпосередньо в американське консульство. ЯКЩО ДАЮТЬ РОЗВИТКУ, ЩО ПОВЕРНУТИСЯ ДО ВАШОГО
ІНТЕРВ'Ю, НЕ ВІДКРИТТЬ ЦІЙ ЕНВЕЛОП. Замість цього принесіть його на співбесіду з візою. Після завершення
медичного огляду лікар видасть Вам результат медичного огляду в заклеєному конверті. Не відкривайте цей
конверт. Принесіть його на візову співбесіду. Рентгенівські знімки будуть передані Вам. Вам НЕ потрібно
приносити рентгенівські знімки (диск) на візову співбесіду. Ви повинні взяти рентгенівські знімки з собою до
Сполучених Штатів. Медичний огляд має буди дійсний на момент Вашого в’їзду до Сполучених Штатів в якості
іммігранта.

Список документів 
Перелік обов'язкових документів, які кожен аплікат повинен принести на імміграційну візову співбесіду:
 Копію листа-запрошення на співбесіду від NVC (не стосується DV аплікантів, наречених, усиновлювачів, біженців).
 Закордонний паспорт, який дійсний щонайменше шість місяців до запланованого в’їзду до Сполучених Штатів.
Паспорт повинен обов’язково бути зареєстрований на доставку кур’єрською службою ТММ-Експрес. Інструкції щодо
реєстрації паспортів дивіться далі.
 Дві (2) кольорові фотографії для кожного апліката на візу (5 см x 5 см). Будь ласка, перегляньте наші вимоги до
фотографій.
 Лист-підтвердження заповненої електронної форми DS-260 на ceac.state.gov/iv.
 Оригінал свідоцтва про народження, ксерокопія, переклад на англійську мову (тільки для документів, виданих не
українською або російською мовами).
 Результат медичного огляду в запечатаному конверті (якщо Ви отримали його на руки). роживання
 Оригінал або засвідчені копії свідоцтв про народження для всіх дітей основного заявника (навіть якщо діти не
супроводжують основного заявника)

Апліканти, що потрапляють до категорії, перерахованої нижче курсивом, повинні принести наступні додаткові
документи:

 Відповідну вірно заповнену оригінальну форму I-864 Affidavit of Support для кожного фінансового спонсора разом з
копією ідентифікаційного документу ( копія паспорта, натуралізаційного сертифікату або Грін-карти), копією IRS
транскрипту або податкових декларацій за останній рік та відповідних форм W-2.
 Підтвердження статусу петиціонера у Сполучених Штатах та докази його постійного проживання в США.
 Докази стосунків між петиціонером та дружиною або нареченою (фотографії, листи, електронна пошта).
 Якщо ви одружені: Оригінал свідоцтва про шлюб, копія, переклад на англійську мову (тільки для документів,
виданих не українською або російською мовами) .
 Якщо Ви були раніше одружені: Оригінал свідоцтва про розлучення або свідоцтва про смерть чоловіка/дружини,
копія, переклад на англійську мову (тільки для документів, виданих не українською або російською мовами). Якщо Ви
розлучилися в Україні до 27 липня 2010 року Ви повинні принести свідоцтво про розлучення. Якщо Ви розлучилися
після 27 липня 2010 року, Ви можете принести Рішення Суду про розлучення.
 Якщо Вам більше 16-ти років: Оригінал довідки про відсутність судимості з країни Вашого проживання (для
громадян України - з України), або з будь якої країни де Ви проживали рік і більше після шістнадцятиріччя. Довідка
має бути видана на всі прізвища, якими Ви коли-небудь користувалися. Довідки про несудимість, які були видані
урядом Росії в Криму, не приймаються для отримання візи США.
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На воз’єднання сім’ї:

Список документів 
↓ Продовження на наступній сторінці ↓

 Для аплікантів, що подаються на робочу візу: Лист від Вашого роботодавця у Сполучених Штатах виданий
протягом останнього місяця.
 Якщо Ви коли-небудь були засуджені за вчинення злочину: Рішення суду, копія та переклад на англійську мову.
 Військові записи: для чоловіків-претендентів 18-65 років, навіть якщо вони не проходили службу в армії.
 Якщо Вас всиновили: Документи про всиновлення, копія, переклад на англійську мову (тільки для документів,
виданих не українською або російською мовами).
 Якщо Ви є пасинком чи пасербицею петиціонера: Оригінал свідоцтва про шлюб між Вашим біологічним
батьком/матір’ю та петиціонером, копія, переклад на англійську мову (тільки для документів, виданих не
українською або російською мовами).
Увага!
Реєстрація паспортa та документів на доставку кур’єрською службою ТММ-Експрес є обов’язковою для всіх аплікантів.

Спосіб №1 (через веб-сайт)
1. Зайдіть на сайт: ustraveldocs.com
2. Створить свій профіль на сайті (Новий користувач). Для цього необхідно знати адресу електронної пошти,
номер паспорта, категорію візи і номер справи
3. Оберіть Імміграційні візи/Тип вашої візи (наприклад IR5)
4. Внесіть всю необхідну інформацію
5. Оберіть тип та адресу доставки паспорта (офіс ТММ або Преміум доставка на вашу адресу)
Спосіб №2 (через кол-центр)
1. Зателефонуйте на номер 044-383-80-66, з понеділка по п’ятницю,з 8:00 до20:00 (в Україні), або зі США на
номер 703 988 7107, з понеділка по п’ятницю, із 7:00 до15:00.
2. В тоновому режимі повільно наберіть - 2, 3, 1, 2
3. Повідомте, що ви звертаєтесь по імміграційну візу, маєте призначену співбесіду і вам необхідно замовити
доставку паспорта
4. Будьте готові надати оператору наступну інформацію:
-

Серія та номер вашого закордонного паспорта
Прізвище та ім’я апліканта (так як зазначено в закордонному паспорті)
Адреса електронної пошти (E-mail)
Тип вашої імміграційної візи (напр. IR5)
Номер справи (напр. KEV2017ХХХХХХХ)

5. Оберіть тип та адресу доставки паспорта (офіс ТММ або Преміум доставка на вашу адресу)
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Це необхідно зробити до проходження вашої співбесіди на імміграційну візу. Зареєструватися можна у два способи:

Список документів 
↓ Продовження на наступній сторінці ↓

ВАЖЛИВО!!
1.Наприкінці розмови або реєстрації на сайті, будь-ласка запишіть UID номер

2.Номер UID потрібно надати представнику консульської служби на вході до Посольства, в день співбесіди
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Якщо ви не оформите доставку паспорта заздалегідь, ваша візова співбесіда не відбудеться!

Важлива інформація: підготовка до співбесіди
Пересилка документів у Посольство США, Київ
Якщо посольство США вимагає додаткову інформацію або додаткові документи від Вас, Ви повинні переслати ці
документи через кур’єрську службу ТММ Express. Ця веб-сторінка пояснює, як подати документи на доставку в
посольство США.
Перезапис або скасування Вашої співбесіди
Якщо Ви не можете прийти на призначену Вам співбесіду, будь ласка, відвідайте ustraveldocs.com для перезапису.
Вам, можливо, прийдеться чекати до наступної вільної дати співбесіди, тому краще прийти на вже призначену
для Вас дату. Для деяких категорій віз на воз’єднання сім’ї та робочих віз їх отримання може бути доступним
тільки протягом місяця, в я кому Вам призначили дату співбесіди в Національному Візовому Центрі. Для DV
аплікантів дуже важливо памятати, що візи лімітуються квотою і повинні бути отримані до завершення програми,
а саме, до 30 вересня. Якщо DV апліканти не можуть відвідати заздалегідь призначену співбесіду, вони повинні
надіслати пояснення на kyiviv@state.gov до дати співбесіди. Консульський офіцер перегляне пояснення та прийме
рішення стосовно можливості призначення іншої дати співбесіди. Не має гарантії того, що візи Вашої візової
категорії можна буде видавати у той день, коли Ви призначите нову співбесіду. Будь ласка, уважно
ознайомтесь з інформацією на Visa Bulletin до того, як Ви вирішите перенести дату співбесіди.
Процедури перевірки службою безпеки
Всі відвідувачі посольства США повинні дотримуватись певних процедур безпеки. Будь-який відвідувач, який
відмовляється пройти перевірку співробітниками служби безпеки посольства США, не зможе увійти в посольство.
Для того, щоб не затримувати Вас, а також тих аплікантів, що в черзі за вами, будь ласка, принесіть тільки те, що
потрібно для вашої співбесіди.
Супроводжуючі особи

•
•

Перекладач: апліканти можуть привезти з собою одного перекладача, якщо вони не розмовляють
Англійською, Українською чи Російською мовами в достатньому для співбесіди об’ємі.
Відвідувачі з особливими потребами: апліканти можуть привезти з собою одну особу для допомоги,
яONE якщо аплікант літнього віку, інвалід або дитина.

Оплата вартості імміграційних віз
Якщо вартість Вашої візи не було сплачено в Національному Візовому Центрі або при реєстрації на співбесіду,
будьте готові внести оплату в касі консульства в день Вашої співбесіди. Оплата здійсьнюється в доларах США або в
гривні. Ми приймаємо готівку або кредитні картки тільки з доларовим рахунком. Будь ласка, пам’ятайте, якщо
Ви не зможете отримати візу в зв’язку з невідповідністю критеріям, сплачені кошти не повертаються.
Повний перелік візових зборів можна знайти тут.
Не плануйте поїздки за межі України
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Адвокатам не дозволяється супроводжувати клієнтів в зал очікування або на співбесіду. Наступні особи можуть
супроводжувати візових аплікантів на співбесіду:

Важлива інформація: підготовка до співбесіди

Return to top

Якщо Ваша віза схвалена, ми залишимо Ваш паспорт в посольстві для того, щоб вклеїти в нього візу та підготувати
імміграційний пакет документів. Ми повернемо Ваш паспорт та пакет з документами для імміграційної служби
США тільки через кур’єрську доставку.

Після співбесіди
Консул може прийняти рішення про видачу візи тільки після розгляду поданої Вами анкети та проведення
співбесіди. Немає ніякої гарантії, що Ви отримаєте візу. Не продавайте свій будинок, автомобіль або нерухомість,
не звільняйтесь з роботи та не купуйте квитки, які не можна поміняти, доки Ви не отримаєте Вашу імміграційну
візу.
Якщо потрібна додаткова інформація
Іноді консул не в змозі прийняти рішення про видачу візи, тому що він / вона повинна розглянути додаткові
документи, або випадок вимагає додаткової адміністративної обробки. Якщо консулу потрібні від Вас додаткові
документи він/вона дасть Вам лист тимчасової відмови, в якому будуть перераховані необхідні документи чи
інформація, яку консул просить надати. У листі Ви знайдете інструкції про те, як передати ці документи в
посольство.
Адміністративна перевірка займає додатковий час після співбесіди. У більшості справ вона завершується протягом
60 днів, проте, час обробки залежить від індивідуальних обставин кожної конкретної іміграційної справи. Перед
тим, як запитувати нас про стан справи, зачекайте, будь ласка, щонайменше 60 днів після співбесіди.

Паспорт, віза та запечатаний Пакет для імміграційної служби США - Ми розмістимо вашу імміграційну візу на
сторінці в вашому паспорті. Будь ласка, ознайомтеся з інформацією на Вашій візі, щоб переконатися, що немає
ніяких помилок у правописі. Ми також дамо вам запечатаний конверт, що містить документи, які повинні бути
надані офіцеру імміграційної служби при проходженні імміграційного контролю в першому пункті перетину
кордону США. Не відкривайте цей конверт! Ви повинні взяти його з собою у літак; не кладіть до багажу!
Якщо Ви робили рентгенівські знімки під час медичного огляду, візьміть диск з собою, щоб надати офіцеру
імміграційної служби при проходженні імміграційного США.
Імміграційна оплата в USCIS - Всі особи, які отримали імміграційні візи, повинні оплатити імміграційний збір до
Служби Громадянства та Імміграції США (USCIS) до поїздки в Сполучені Штати. Це оплата за обробку вашого
статусу постійного мешканця США і видачу вашої картки постійного резидента. Звільнені від сплати цього збору є:
діти, що їдуть до Сполучених Штатів в рамках Гаазького Процесу, постійні мешканці, яким повернули статус і ті,
що отримали візу K.
Коли Ви повинні виїхати до США - Ви повинні в'їхати в Сполучені Штати до закінчення терміну дії візи. Термін дії
імміграційної візи обов’язково обмежується датою завершення терміну дії Вашого медичного огляду. Ваша віза
не може бути продовжена і всі збори не підлягають поверненню. Основний заявник у імміграційні справі повинен
в’їхати до Сполучених Штатів або в той же самий час, що й інші члени сім'ї з візами, або раніше, але ні в якому разі
не після інших членів сімї. У деяких випадках діти, яким виповниться 21 рік після отримання візи, повинні в'їхати
до Сполучених Штатів до того, як їм виповниться 21 рік; в іншому випадку вони втратять свій статус іммігрантів.
Термін дії візи буде обмежений датою народження дитини у таких випадках.
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Що відбувається після затвердження візи?

Після співбесіди
Отримання Зеленої Карти (“Грін-карт”) - Ваша форма I-551 Картка постійного мешканця, також відома як зелена
карта, буде автоматично відправлена поштою на адресу в Сполучених Штатах, яку Ви вказали у вашій анкеті. Це
дуже важливий документ, який доводить, що ви маєте дозвіл на проживання в Сполучених Штатах.
Після того, як Ви отримаєте Вашу зелену карту, Ви не повинні знаходитися за межами Сполучених Штатів
більше одного року. Якщо Ви це зробите, то Ви втратите свій статус постійного мешканця.
Питання, які стосуються дітей - Діти повинні мати певні щеплення, перш ніж вони можуть бути прийняті до школи
в Сполучених Штатах. Тому ми рекомендуємо Вам привезти повні записи про вакцинацію вашої дитини до США.
Якщо ваша дитина була всиновлена, у вас є повне право опіки після розлучення, або ви ділите опіку з іншим
батьком дитини; ми рекомендуємо Вам мати всі документи, що стосуються усиновлення або рішення суду про
опіку з перекладом на англійську мову, оскільки Вам знадобляться ці документи у США під час влаштування
дитини до школи, отримання медичної допомоги і, пізніше, отримання громадянства США.
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Інформація для Нових Іммігрантів – Будь ласка, відвідайте веб-сторінку USCIS для отримання корисної
інформації про переїзд до Сполучених Штатів. Ви можете прочитати їх публікацію "Ласкаво просимо до
Сполучених Штатів: керівництво для нових іммігрантів" в Інтернеті.

Апліканти на DV візу (“Грін-карт”) – Додаткова інформація
Якщо ви проходите співбесіду на DV візу, всі зазначені вище інструкції стосуються Вас. Будь ласка, заплануйте та
пройдіть медичне обстеження до дати Вашої співбесіди; зареєструйте паспорт в кур'єрській службі; зберіть
необхідні документи.
Нижче наведені додаткові інструкції, які стосуються тільки DV аплікантів.
Принесіть на співбесіду
На додаток до документів, перерахованих в інструкціях вище, DV апліканти повинні також принести наступне на
співбесіду:
 Документи, що свідчать про те, що у Вас є повна загальна середня освіта, або два роки безперервного
досвіду роботи з певної спеціальності протягом останніх п'яти років (стосується тільки головного заявника;
більш детальна інформація доступна онлайн).
 Оплата вартості DV візи $330 доларів готівкою або еквівалент у гривні.
Перегляньте Вашу заявку на участь у DV лотереї
Ми рекомендуємо вам переглянути Вашу початкову заявку на участь у DV лотереї. На вашій реєстраційної формі
E-DV, ви повинні були правильно вказати свій сімейний стан. Якщо ви перебували на момент подачі заявки в
законному шлюбі, ви повинні вказати свого чоловіка/дружину, навіть якщо ви в даний час проживаєте окремо,
або розлучені (якщо ваш чоловік не є громадянином США або постійним мешканцем).
Крім того, ви повинні були вказати всіх Ваших дітей, які не перебувають у шлюбі і молодші 21 року, включаючи
Ваших біологічних дітей, дітей Вашого чоловіка/дружини або дітей, яких Ви офіційно всиновили відповідно до
законодавства України.
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Пам’ятайте! Якщо Ви не включили Вашу дружину і/або усіх неодружених дітей віком до 21 року під час
подачі заявки на участь у Візовій Лотереї, Ви та члени Вашої родини отримаєте відмову під час візової
співбесіди. Кошти, які Ви оплатили за Вашу візу, не підлягають поверненню. Якщо Ви не включили дитину, яка вже
народилася, або дружину, з якою Ви були офіційно одружені, в заявку на участь в лотереї, ви не повинні
звертатись за отриманням візи. Ви можете ознайомитися з вимогами онлайн.

ВИМОГИ ЩОДО ВАКЦИНАЦІЙ
(тільки для іммігрантів; не для осіб, що звертаються за візами типу К)
Імміграційні закони США вимагають, щоб кожний аплікант, який звертається за імміграційною візою, отримав
вакцинації проти певних захворювань (список надається нижче) до того, як йому/їй буде надана імміграційна
віза. Лікарі, що мають повноваження проводити медичне обстеження, повинні підтвердити, що аплікант
відповідає вимогам щодо вакцинацій або що з медичної точки зору для апліканта є неналежним отримувати якісь
із видів вакцин проти перелічених нижче захворювань:
Дифтерія, правець, коклюш, поліомієліт, кір, паротит, краснуха, ротавірус, гепатит А, гепатит Б, менінгокок,
віспа, пневмокок, грип
Для того, щоб сприяти лікарю у проведенні медичного обстеження, а також для запобігання затриманню процесу
оформлення імміграційної візи, апліканти мають звернутися до свого постійного лікаря з проханням, якщо це
можливо, отримати копію імунізаційної довідки. Якщо в апліканта немає такої довідки, під час медичного
обстеження лікар має з’ясувати разом з аплікантом які види щеплень йому/їй потрібні, щоб відповідати вимогам.
При наявності рекомендації від лікаря апліканти можуть бути позбавлені певних вимог щодо вакцинацій. Тільки
лікар, що має повноваження проводити медичне обстеження, може вирішити які з перелічених видів вакцинацій,
з медичної точки зору, є належними для апліканта, враховуючи його/її вік, історію хвороб та стан здоров’я.
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АПЛІКАНТІВ:

Медичне тестування на Туберкульоз для аплікантів, що звертаються за імміграційною візою США, є важливою
складовою частиною медичного огляду. Згідно з директивою Національного Центру США з Контролю та
Попередження Захворювань і керуючись Технічними Інструкціями про Діагностику і Лікування Туберкульозу
повідомляємо Вам про наступне: «Будь-який аплікант, у якого існує клінічна підозра на Туберкульоз і висока
ймовірність необхідності лікування захворювання на туберкульоз, незалежно від результатів лабораторного
дослідження, вважається таким, що вже має захворювання на туберкульоз». Таким чином, поки можливості
захворювання на туберкульоз не виключено, візовий аплікант вважається недопустимим до в’їзду на територію
США.
Всі дорослі апліканти віком 15 і старше, у яких на рентгенографічному знімку є клінічна підозра на туберкульоз,
або мають симптоми туберкульозу, повинні здати три зразки мокрот для мікроскопічного дослідження і
вирощування культур. Результати рентгенографії відомі того ж дня.
Всі апліканти віком 2-14 років повинні зробити Тест IGRA. Результати тесту IGRA відомі через 24-48 години. Якщо
результат тесту IGRA позитивний, або якщо аплікант має симптоми туберкульозу, має бути зроблено
рентгенографічний знімок. Апліканти, в яких на рентгенографічному знімку є клінічна підозра на туберкульоз, або
які мають симптоми туберкульозу, повинні здати три зразки мокрот для мікроскопічного дослідження і
вирощування культур. Апліканти віком 2-14 років з попередньою історією захворювання на туберкульоз повинні
зробити рентгенографічний знімок, навіть якщо результат тесту IGRA негативний. Апліканти віком 2-14 років з
попереднім документально підтвердженим позитивним Тестом Манту замість тесту IGRA повинні зробити
рентгенографічний знімок.
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Медичний огляд складається з наступних компонентів: Тест IGRA для дітей віком 2-14 років, рентгенографічний
знімок грудної клітки для дорослих віком 15 і старше, тест крові на сифіліс для дорослих віком 15 і старше, тест
сечі на гонорею для дорослих віком 15 і старше, загальний огляд фізичного стану, вакцинації.

ВИМОГИ ЩОДО ВАКЦИНАЦІЙ
Багато аплікантів попередньо вже отримували вакцину БЦЖ (Bacille Calmette-Guérin). Попереднє отримання
вакцинації БЦЖ не змінює процедурних вимог медичного огляду щодо тесту IGRA.
Апліканти віком 10 років і молодше, незалежно від ВІЛ/СНІД статусу, можуть їхати до США після отримання
результатів мікроскопії мокрот і до отримання результатів культур у випадку відсутності наступних умов:
позитивні результати мікроскопії, рентгенографічний знімок підтверджуючий захворювання, респіраторні
симптоми, контакт з людиною хворою на мультирезистентну інфекційну форму туберкульозу.
Всі апліканти віком 2 років і молодше повинні зробити загальний огляд фізичного стану. Ті апліканти, в яких є
симптоми захворювання на туберкульоз, мають зробити тест IGRA. Якщо результат тесту IGRA позитивний, має
бути зроблено рентгенографічний знімок. Апліканти, в яких на рентгенографічному знімку є клінічна підозра на
туберкульоз, або які мають симптоми туберкульозу, повинні здати три зразки мокрот для мікроскопічного
дослідження і вирощування культур.
Результати мікроскопії мокрот відомі наступного дня після останнього дня отримання зразка мокрот. Результати
культур відомі мінімум через вісім тижнів.
Вагітні жінки повинні зробити рентгенографічний знімок або провести процедуру проходження
рентгенографічного обстеження після народження дитини, але до імміграції в США. Вагітні жінки повинні надати
письмову згоду на проходження рентгенографії.

Лабораторне дослідження на туберкульоз складається з аналізу трьох зразків мокрот, які проходять
мікроскопічне дослідження і вирощування культур. З негативних зразків мокрот будуть вирощуватися культури
протягом мінімум 6 тижнів; фінальний звіт буде готовий на 8-й тиждень з моменту отримання зразків мокрот.
Позитивні культури будуть проходити тест на чутливість до протитуберкульозних ліків. Результати цього тесту
будуть готові через 10-12 тижнів з моменту отримання зразків мокрот. Позитивні культури, що є резистентними
до протитуберкульозних ліків першої категорії, будуть проходити тест на чутливість до протитуберкульозних ліків
другої категорії.
Медичний огляд є повністю закінченим, коли всі необхідні аспекти медичного обстеження виконано, включаючи
отримання результатів культур. Медичний огляд є дійсним протягом 6 місяців для аплікантів, що не мають
діагнозу «туберкульоз» або «ВІЛ/СНІД». Медичний огляд є дійсним протягом 3 місяців для аплікантів, що мають
діагноз «туберкульоз» або «ВІЛ/СНІД». Апліканти, які не виїдуть до США протягом часу, коли медичний огляд є
дійсним, повинні будуть проходити новий медичний огляд. Будь-який аплікант, діагностований на легеневу або
ларингеальну форму туберкульозу, не зможе виїхати до США до моменту закінчення повного й успішного курсу
лікування.
Всі апліканти, діагностовані на легеневу або ларингеальну форму туберкульозу, повинні будуть пройти лікування
протягом мінімум 180 днів протитуберкульозними ліками під прямим і безпосереднім наглядом кваліфікованого
медичного персоналу. Таке лікування має відбутися до імміграції в США. Апліканти, що мають позитивні
результати мікроскопічного дослідження або позитивні результати культур, і які не бажають лікуватися, не
їхатимуть до США. Консульський відділ Посольства США буде поінформовано про аплікантів з діагнозом
«туберкульоз», які відмовляються від лікування в протитуберкульозних диспансерах.
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ВІЛ/СНІД-інфіковані апліканти повинні здати три зразки мокрот для мікроскопічного дослідження і вирощування
культур. Такі апліканти не будуть медично затвердженими для звернення за імміграційною візою до США, поки
результати лабораторного дослідження не готові.

ВИМОГИ ЩОДО ВАКЦИНАЦІЙ
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Апліканти, діагностовані на туберкульоз, повинні пройти лікування лише у попередньо затверджених
протитуберкульозних диспансерах. Якщо лікування відбулося в інших закладах, то апліканти повинні будуть
пройти новий медичний огляд, попередньо зачекавши 1 рік з моменту закінчення протитуберкульозного
лікування.
У надзвичайних медичних випадках апліканти, які лікуються від легеневої форми туберкульозу, можуть подавати
прохання на зняття заборони на в’їзд з медичних причин. У такому випадку має бути заповнена форма I-601. Таке
прохання розглядається в індивідуальному порядку імміграційною службою США. Окреме рішення по таким
зверненням також приймається Національним Центром США з Контролю та Попередження Захворювань.
Вищевказана інформація є загальним оглядом туберкульозного компоненту медичного обстеження. Будь-які
специфічні інтерпретації Технічних Інструкцій можуть бути зроблені лише вповноваженими лікарями або
Національним Центром США з Контролю та Попередження Захворювань. З питань отримання більш детальної
технічної інформації - cdc.gov
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АПЛІКАНТІВ ЩОДО ВАКЦИНАЦІЙ:

Повернутися до початку

Якщо раніше ви не робили вакцинацію проти кору, будь ласка, зробіть її до початку медичного обстеження. Під
час медичного обстеження буде проведено окремий тест для виявлення імунної відповіді на вакцинацію проти
кору. Якщо результат цього тесту буде негативним, то вам буде потрібно зробити вакцинацію проти кору, що
може затримати результати вашого медичного огляду і виїзд до США.

