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Програма ІFH надає обмежене, тимчасове 
медичне страхування для певних груп 
населення Канади. Вона фінансується 
Міністерством у справах імміграції, біженців 
і громадянства Канади (Immigration, Refugees 
and Citizenship Canada).

ДОСТУПНІ ПОСЛУГИ

• Послуги терапевта або дипломованої
медсестри, а також послуги лікарень і
лабораторій.

• Екстрене й термінове стоматологічне
лікування.

• Ліки, що відпускаються за рецептом,
включаючи протизаплідні таблетки.

• Медичні приналежності й прилади.

• Послуги перекладача в ситуаціях, пов’язаних
з медичним обслуговуванням.

ХТО МАЄ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ 
ПОСЛУГ
• Заявники на одержання статусу біженця

• Переселені біженці

• Особи, затримані відповідно до  Закону про
імміграцію і захист біженців (Immigration and
Refugee Protection Act).

Для одержання додаткової інформації 
відвідайте сайт Імміграційної й митної 
служби Канади (Canada Immigration and 
Customs) за адресою canada.ca 

ДОСТУП

Люди з покриттям ІFH можуть одержувати 
послуги будь-якого медичного працівника, 
зареєстрованого в страховій компанії Medavіe 
Blue Cross.

Список зареєстрованих медичних працівників 
у вашому регіоні можна знайти на сайті 
ifhp-pfsi.ca

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

Коли ви звертаєтеся до медичної установи, 
ви повинні пред›явити документи, що 
підтверджують ваше право на участь у 
програмі ІFH:

• Документи заявника на отримання захисту
біженців або

• Сертифікат тимчасової програми охорони
здоров’я (Interim Health Program Certificate)

ПРОЦЕС

Якщо ви маєте право на покриття за 
програмою ІFH, ви НЕ повинні платити 
за отримані послуги або товари. Якщо ви 
оплачуєте послуги або товари самостійно, 
програма ІFH не буде відшкодовувати вам 
витрати. Постачальник медичних послуг 
повинен надіслати рахунок безпосередньо до 
компанії Medavіe Blue Cross. Після одержан-
ня медичної допомоги ви можете одержати 
листа із проханням підтвердити надання вам 
послуг. Це не рахунок.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ЗАГУБИЛИ 
СЕРТИФІКАТ ІFH?

Ви повинні якомога швидше  повідомити про 
втрату, крадіжку або пошкодження сертифіка-
та, зателефонувавши до Інформаційного 
центру ІRCC (IRCC Call Centre) за номером 
1-888-242-2100.

ТИМЧАСОВА ФЕДЕРАЛЬНА ПРОГРАМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ›Я 
(INTERIM FEDERAL HEALTH PROGRAM, IFH)

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-within-canada/health-care/interim-federal-health-program/coverage-summary.html
https://ircc.canada.ca/english/newcomers/services/index.asp



