
األسئلة الشائعة بخصوص قانون التصدي الشامل للسموم

 VA.gov/PACT تعرف على المزيد واشترك في 
 VA Health and Benefits App قم بتنزيل تطبيق 

 (1-800-698-2411) 1-800-MyVA411 اتصل بنا على 
VA.gov/find-locations/ ابحث عن وزارة شؤون المحاربين القدامى على

ما بعد 9/11حرب الخليجفيتنام

قانون التصدي الشامل للسموم هو قانون جديد يوسع الرعاية الصحية المقدمة من وزارة شؤون 
المحاربين القدامى وفوائد للمحاربين القدامى المعرضين لحفر الحروق والمواد السامة األخرى. 
يساعدنا هذا القانون في تزويد أجيال من المحاربين القدامى - والناجين منهم - بالرعاية والمزايا 

التي اكتسبوها ويستحقونها.

 يوسع القانون )1( األهلية للحصول على الرعاية الصحية للمحاربين القدامى الذين يعانون 
 من التعرض للمواد السامة وقدامى المحاربين في حقبة فيتنام ، وعصر حرب الخليج، وعصر 

ما بعد 11 سبتمبر، و )2( يوسع األهلية للحصول على مزايا للمحاربين القدامى المعرضين 
للمواد السامة. 

بالنسبة للمحاربين القدامى في حرب 
الخليج وما بعد أحداث 11 سبتمبر، 

يتضمن ذلك:
سرطان الدماغ، ورم أرومي دبقي، 
وسرطان الجهاز التنفسي )المرتبط 

بالتنفس( من أي نوع، وسرطان الجهاز 
الهضمي من أي نوع، وسرطان الرأس 
من أي نوع، وسرطان الغدد الليمفاوية 
من أي نوع، وسرطان الغدد الليمفاوية 

من أي نوع، وسرطان الرقبة، وسرطان 
البنكرياس، وسرطان الجهاز التناسلي من 
أي نوع، سرطان الكلى، سرطان الجلد، 

الربو )تشخيص بعد الخدمة(، التهاب األنف 
المزمن، التهاب الجيوب األنفية المزمن، 

التهاب القصيبات التضيقي أو التهاب 
القصيبات المسد،

ما هي االفتراضات الجديدة أو الموسعة التي سيخلقها القانون 
ومتى ستكون سارية المفعول؟

ما هي المكونات الرئيسية للقانون؟

كيف يمكن للمحاربين القدامى التقدم بطلب للحصول على الرعاية 
الصحية للمحاربين القدامى؟

.VA.gov/health-care/apply/application/introduction التقديم عبر اإلنترنت على

 االتصال بالخط الساخن المجاني على الرقم 8387-222-877، 
من االثنين إلى الجمعة، من الساعة 8:00 صباًحا - 8:00 مساًء بتوقيت الجانب الشرقي.

 عبر البريد من خلل تقديم طلبًا مكتمًل وموقعًا عليه للحصول على المزايا الصحية
.(VA 10-10 EZ نموذج(

 أحضر معك نموذج VA 10-10EZ المكتمل والموقع معك إلى أقرب مركز طبي 
 أو عيادة أو احصل على المساعدة من خلل مسؤول خدمة شؤون المحاربين القدامى 

في واليتك.

احصل على مساعدة في تقديم مطالبتك من خلل ممثل معتمد.

 يمكن للمحاربين القدامى والناجين تقديم مطالبات لجميع الشروط الموضحة 
في قانون التصدي الشامل للسموم على الفور.

انتفاخ الرئة، مرض الورم الحبيبي، مرض 
الرئة الخللي )ILD(، التهاب الجنبة، 

التليف الرئوي، الساركويد، التهاب الشعب 
الهوائية المزمن، مرض االنسداد الرئوي 

.)COPD( المزمن

بالنسبة للمحاربين القدامى في فيتنام 
وغيرهم من المحاربين القدامى الذين 
تعرضوا لمبيدات األعشاب التكتيكية، 

يتضمن ذلك شرطين افتراضيين للعامل 
البرتقالي:

االعتلل الجامائي وحيد النسيلة ذو األهمية 
غير المحددة )MGUS(، ارتفاع ضغط 

الدم )ارتفاع ضغط الدم(.

يوسع القانون نطاق األهلية للحصول على الرعاية الصحية للمحاربين 
القدامى الذين يعانون من التعرض للمواد السامة والمحاربين القدامى في حقبة 

فيتنام وحقبة حرب الخليج وعصر ما بعد 11 سبتمبر.

تقوم وزارة شؤون المحاربين القدامى بتحسين عملية صنع القرار لتحديد 
الظروف الطبية التي سيتم النظر فيها للحالة االفتراضية.

سيُجرى فحًصا أوليًا على كل فرد من المحاربين القدامى مسجل بشأن 
التعرض للسموم وفحص متابعة كل خمس سنوات على األقل. ستتاح الفرصة 

للمحاربين القدامى الذين لم يتم تسجيلهم، ولكنهم مؤهلون للتسجيل والفحص.

سيتلقى موظفو الرعاية الصحية VA ومعالجو المطالبات تعليًما وتدريبًا متعلقًا 
بالتعرض للمواد السامة.

يتطلب القانون إجراء دراسات بحثية حول وفيات المحاربين القدامى الذين 
خدموا في جنوب غرب آسيا خلل حرب الخليج، واالتجاهات الصحية 

المخضرمة بعد 11 سبتمبر، ومعدالت السرطان لقدامى المحاربين.

سيساعد القانون المحاربين القدامى في بناء قوة عاملة أقوى وأكثر مهارة 
لتلبية الطلب المتزايد على المزايا والخدمات.

يسمح القانون بإنشاء 31 مرفقًا جديًدا في جميع أنحاء البلد، مما يوفر وصوالً 
أكبر إلى الرعاية الصحية لمساعدة المحاربين القدامى.

 إذا تم رفض مطالبة أحد المحاربين القدامى سابقًا، 
فماذا يمكنه أن يفعل؟

ستتصل وزارة شؤون المحاربين القدامى بالمحاربين القدامى عند إنشاء افتراض 
التصال الخدمة أو تغييره. ومع ذلك، فقد أنكر قدامى المحاربين سابقًا ادعاًء يتعلق 
بالتعرض للسموم، ويتم تشجيعهم على تقديم مطالبة تكميلية. بمجرد استلم مطالبة 
تكميلية، ستراجع وزارة شؤون المحاربين القدامى المطالبة بموجب القانون الجديد.

كيف يمكن ألحد المحاربين القدامى تقديم مطالبة؟

يجب على المحاربين القدامى الذين يرغبون في تقديم مطالبة إكمال نموذج 
VA 21-526EZ لتقديم طلب للحصول على المزايا وتقديم أي دليل 

داعم.

للتعرف على مطالبات العجز المعيارية في وزارة شؤون المحاربين 
القدامى، والمطالبات التكميلية، والمطالبات الثانوية، والمزيد، قم بزيارة: 

.VA.gov/disability/how-to-file-claim/when-to-file

http://VA.gov/health-care/apply/application/introduction
https://www.va.gov/find-forms/about-form-10-10ez/
https://www.va.gov/find-forms/about-form-10-10ez/
https://www.va.gov/find-locations/
https://www.va.gov/about_va/state-dva-offices.asp
https://www.va.gov/find-locations/
https://www.va.gov/about_va/state-dva-offices.asp
https://www.va.gov/disability/get-help-filing-claim/
https://www.va.gov/find-forms/about-form-21-526ez/
https://www.va.gov/disability/how-to-file-claim/when-to-file/
http://www.VA.gov/PACT
https://mobile.va.gov/app/va-health-and-benefits
http://VA.gov/find-locations/

