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Де знайти дешеву медичну допомогу або отримати 
медичну страховку 

Знайдіть дешеву медичну допомогу 
▪ Bridge to Benefits: MN Low-Cost Health Care Directory 

(www.bridgetobenefits.org/MN_Low_Cost_Health_Care_Directory)  
Введіть свій округ, щоб знайти список недорогих клінік біля вас.  

▪ Minnesota Association of Community Health Centers (MNACHC)  
(https://mnachc.org/community-health-centers/find-a-health-center/)  
Скористайтеся картою або введіть своє місцезнаходження, щоб знайти комунальний центр здоров’я 
(медичний центр з федеральною кваліфікацією) біля вас. Комунальні центри здоров’я надають 
медичні й стоматологічні послуги а також послуги, пов'язані з психічним здоров'ям, людям з 
обмеженим доступом до послуг. 

Знайдіть медичну страховку 
▪ MNsure Apply and Enroll for insurance 

(www.mnsure.org/new-customers/apply/index.jsp)  
Ви можете подати заявку на страхування (наприклад, за програмою "Медична допомога" (Medical 
Assistance) та MinnesotaCare) в Інтернеті або звернутися за допомогою до експерта з реєстрації. 
Більшість мешканців Міннесоти, які реєструються через MNsure, маю право на фінансову допомогу. 

▪ MNsure Navigators 
(https://www.mnsure.org/help/find-assister/find-navigator.jsp)   
"Навігатори" можуть допомогти вам зареєструватися у Medical Assistance або MinnesotaCare (якщо ви 
маєте на це право). Вони також можуть допомогти вам записатись на приватний страховий план та 
надати базову інформацію про медичне страхування. Багато навігаторів знаходяться в громадських 
організаціях і пропонують допомогу іншими мовами, крім англійської, включаючи китайську, 
сомалійську, іспанську, хмонг та в'єтнамську.  

▪ Hospital Presumptive Eligibility Program  
(https://mn.gov/dhs/partners-and-providers/policies-procedures/minnesota-health-care-
programs/provider/hpe/) 
У вас може бути можливість записатися на Medical Assistance або в MinnesotaCare під час 
перебування у лікарні. Якщо ви будете відповідати встановленим вимогам, то надані вам послуги 
можуть бути оплачені до повного заповнення заявки.  

Знайдіть додаткові медичні послуги 
▪ Local Health Departments and Community Health Boards 

(https://www.health.state.mn.us/communities/practice/connect/findlph.html)  
Зверніться до місцевого департаменту охорони здоров’я та/або ради охорони здоров’я у вашому 
окрузі, щоб отримати інструкції та запитати про послуги, на які ви можете мати право. 
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Щоб отримати цю інформацію в іншому форматі, телефонуйте: 651-201-5414. 
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