
Оцінка стану 
здоров’я
біженців
(ОСЗБ)
Керівництво для 
гуманітарних мігрантів, 
які мешкають у штаті
Меріленд

❑ посвідчення особи чи посвідчення
особи з фотографією;

❑ форму I-94;
❑ інформацію про стан здоров’я та 

рентген грудної клітки від Міжнародної 
організації з міграції (МОМ);

❑ інформацію про щеплення;
❑ будь-які інші медичні документи;
❑ картку(-и) медичного страхування

(включно з Medical Assistance, за 
наявності);

❑ всі ліки, тонізуючі засоби чи 
фітопрепарати, які ви приймаєте.

Не забудьте взяти з собою:

Контактна інформація

❖ Подайте заявку на отримання медичного
страхування Medical Assistance у свого
соціального куратора

❖ Оберіть план медичного страхування та 
основного постачальника медичних
послуг (лікаря загальної практики)

❖ Приносьте свою(ї) картку(и) страхування
на кожен візит до лікаря

Послуги з ОСЗБ 
надаються

безкоштовно. 

Контрольний перелік документів для ОСЗБ

Запис на візити в межах ОСЗБ

Ваш соціальний куратор допоможе
запланувати перший візит.
Ваш візит відбудеться в одній з наших 
партнерських клінік у мережі федеральних
центрів охорони здоров’я (FQHC):

❖ медичному центрі Baltimore Medical 
System (BMS); або

❖ медичному центрі CCI Health and 
Wellness.

Подбайте про те, щоб:
❖ прийти на візит на 15 хвилин раніше;
❖ діти віком до 18 років прийшли у 
супроводі одного з батьків;

❖ скористатися послугами перекладача
мови, якою ви розмовляєте;

❖ попити води перед візитом.

Центр глобальної міграції
та здоров’я мігрантів
Станом на вересень 2022 р. Редакція 1.0

МЕРІЛЕНД

Центр глобальної міграції та здоров’я
мігрантів

Мережа медичних центрів Baltimore Medical 
System:

Мережа медичних центрів CCI Health and 
Wellness:
Обслуговує клієнтів, що мешкають в округах Принс-
Джордж та Монтгомері.

 Напишіть на адресу її Програми охорони здоров'я
для біженців (Refugee Health Program)
Lesvia.Velasquez@cciweb.org або зателефонуйте за 
номером 667-770-6760.

Обслуговує клієнтів, які мешкають у місті Балтимор; 
округах Анн-Арандел, Балтимор, Фредерік, Гарфорд
та Говард.

Напишіть на адресу її Програми охорони здоров'я для 
біженців (Refugee Health Program)
RefugeeHealth@bmsi.org або зателефонуйте за 
номером 443-703-3404 .

Керує програмами охорони здоров’я для біженців у 
штаті Меріленд, які фінансуються з федерального 
бюджету.

Напишіть на адресу mdh.immigranthealth@maryland.gov
або телефонуйте за номером 410-767-6698



Оцінка стану здоров’я біженців (ОСЗБ) –
це важлива частина на шляху 
переселення та ваш перший крок до 
медичного обслуговування в США. Усім 
гуманітарним мігрантам, таким як 
біженці, особи, які отримали притулок 
або гуманітарний пароль, та жертви 
торгівлі людьми, які прибувають до 
штату Меріленд, рекомендується 
записатися на візит у межах ОСЗБ.

Ласкаво просимо до 
штату Меріленд.

ОСЗБ...
має суттєве значення для 
виявлення можливих
проблем зі здоров’ям, які
можуть вплинути на 
навчання чи пошук
роботи. 

рекомендована ВСІМ
гуманітарним мігрантам, які
приїздять до штату 
Меріленд.

проводиться протягом 90 
днів після дати приїзду, 
прибуття до спільноти або
надання притулку.

90
днів

принаймні два візити до 
лікаря, при цьому кожен
може тривати 1-3 години.

Медичне обстеження осіб, які прибули з-за 
кордону (МОПК), спрямоване лише на 
виявлення розладів здоров’я, що 
перешкоджають в’їзду до США відповідно 
до визначення регламенту охорони 
здоров’я і є суттєвим відхиленням від 
нормального самопочуття.

ОСЗБ – це ретельніше обстеження стану 
здоров’я, мета якого полягає в тому, щоб:
❖ виявити нові проблеми зі здоров’ям, 

які можуть перешкодити успішному
переселенню та самозабезпеченню;

❖ сприяти гарному самопочуттю;
❖ забезпечити подальше 

спостереження за всіма поточними
порушеннями здоров’я;

❖ ознайомити із системою охорони
здоров’я у США;

❖ допомогти вашому майбутньому
основному постачальнику медичних
послуг (лікарю загальної практики) 
краще зрозуміти ваші медичні
потреби.

ОСЗБ відрізняється від 
медичного обстеження 
осіб, які прибули з-за 
кордону (Overseas Medical 
Examination).

Ви можете записатися на додаткові 
візити для:

Візити до клініки в межах ОСЗБ

Перший візит в межах ОСЗБ включає:

❖ коротке фізикальне обстеження;
❖ обговорення результатів ваших аналізів, 
що виконувались під час першого візиту
до ОСЗБ;

❖ огляд вашого анамнезу щеплень;
❖ якщо у вас є діти, огляд їхніх щеплень;
❖ планування будь-яких відповідних оцінок;
❖ за потреби, виписування рецептів на 
ліки;

❖ за потреби, направлення до фахівців.

Запишіться на прийом до основного 
постачальника медичних послуг
(лікаря загальної практики) після ОСЗБ.

Другий візит в межах ОСЗБ включає:

❖ огляд вашого поточного та минулого
фізичного та психічного самопочуття;

❖ аналізи крові та сечі для перевірки 
функції органів, крові, рівня холестерину 
та імунітету;

❖ скринінг на емоційний добробут;
❖ скринінг на інфекційні захворювання, 
такі як гепатит В, туберкульоз (ТБ) та 
ВІЛ/СНІД;

❖ збирання зразка калу для перевірки на 
наявність паразитарних інфекцій, який
необхідно принести на другий візит у 
межах ОСЗБ.

❖ подальшого спостереження в межах 
допомоги та лікування ТБ;

❖ задоволення потреб в емоційному
добробуті;

❖ організації догляду у клініці.


