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ما هو قانون التصدي الشامل للسموم؟

ما بعد أحداث 11 سبتمبر وأفغانستان والعراقحرب الخليجفيتنام

 وعد الرقيب أول هيث روبنسون بمعالجة 
قانون السموم الشامل لعام 2022

 هو قانون جديد يوسع الرعاية الصحية لمحاربين القدامى والمزايا للمحاربين القدامى المعرضين لحفر الحروق 
 والمواد السامة األخرى. يساعدنا هذا القانون في تزويد أجيال من المحاربين القدامى — والناجين منهم — بالرعاية 

والمزايا التي اكتسبوها ويستحقونها.

قانون التصدي الشامل للسموم:
يوسع ويوسع نطاق األهلية للرعاية الصحية للمحاربين القدامى الذين يعانون من التعرض للمواد السامة وقدامى 	 

المحاربين في حقبة فيتنام وحقبة حرب الخليج وحقبة ما بعد 11 سبتمبر.
توسيع األهلية للحصول على مزايا للمحاربين القدامى المعرضين للمواد السامة.	 



المكونات الرئيسية لقانون التصدي الشامل للسموم

 يوسع القانون نطاق األهلية للرعاية الصحية للمحاربين 
 القدامى الذين يعانون من التعرض للمواد السامة وقدامى 

 المحاربين 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.

 سُيجرى فحًصا أولًيا 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 في وزارة شؤون المحاربين القدامى 
ومعالجو المطالبات تعليًما وتدريًبا متعلًقا بالتعرض للمواد السامة.

يتطلب القانون إجراء دراسات بحثية حول وفيات المحاربين القدامى 
الذين خدموا في جنوب غرب آسيا خالل 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 مرفًقا جديًدا في جميع أنحاء البالد، 
مما يوفر وصوالً أكبر إلى الرعاية الصحية لمساعدة المحاربين 

القدامى.



حقبة حرب الخليج وأهلية ما بعد 11 سبتمبر

في 11 سبتمبر 2001 أو بعده:
أفغانستان	 
جيبوتي	 
مصر	 
األردن	 
لبنان	 
سوريا	 
أوزبكستان	 
اليمن	 

في 2 أغسطس 1990 أو بعده:
البحرين	 
العراق	 
الكويت	 
ُعمان	 
قطر	 
السعودية	 
الصومال	 
اإلمارات العربية المتحدة	 

 إذا خدم أحد المحاربين القدامى في أي من هذه المواقع والفترات الزمنية، فسيكون مؤهالً لالفتراضات الجديدة المتعلقة بحرب الخليج. وهذا يشمل 
المجال الجوي فوق أي من هذه المواقع.



مواقع افتراضية جديدة لإلشعاع

إذا تم استدعائك للرد على إحدى مهام التنظيف واالستجابة المدرجة أدناه، فقد تكون مؤهالً 
للحصول على افتراضات التعرض لإلشعاع بموجب قانون التصدي الشامل للسموم.

الجهود

1 يناير 1977-31 ديسمبر 1980تنظيف إنيويتاك أتول

17 يناير 1966-31 مارس 1967

21 يناير 1968-25 سبتمبر 1968

 B-52 تنظيف قاذفة سالح الجو 
 تحمل أسلحة نووية قبالة سواحل 

بالوماريس بإسبانيا

 B-52 االستجابة لحريق على متن قاذفة 
 تابعة للقوات الجوية تحمل أسلحة 

 نووية بالقرب من قاعدة ثول الجوية 
في جرينالند

التواريخ



 اعتباًرا من 10 أغسطس 2022، من المفترض أن تكون قائمة طويلة من الشروط الجديدة متصلة بالخدمة بسبب التعرضات السامة المختلفة أثناء الخدمة. 
قدم اآلن على VA.gov/PACT لتسريع مطالبتك ومزاياك.

الشروط المفترض أنها متصلة بالخدمة

الربو )يتم تشخيصه بعد الخدمة(	 
سرطان الدماغ	 
التهاب الشعب الهوائية المزمن	 
 	)COPD( مرض االنسداد الرئوي المزمن
التهاب األنف المزمن	 
التهاب الجيوب األنفية المزمن	 
التهاب القصيبات التضيقي أو التهاب القصيبات المسد	 
انتفاخ الرئة	 
سرطان الجهاز الهضمي من أي نوع	 
ورم أرومي دبقي	 
مرض الورم الحبيبي	 
سرطان الرأس من أي نوع	 
ارتفاع ضغط الدم )ارتفاع ضغط الدم(	 
 	)ILD( مرض الرئة الخاللي

سرطان الكلى	 
سرطان الغدد الليمفاوية من أي نوع	 
األورام اللمفاوية من أي نوع	 
سرطان الجلد	 
االعتالل الجامائي وحيد النسيلة ذو األهمية غير 	 

)MGUS( المحددة
سرطان العنق	 
سرطان البنكرياس	 
التهاب الجنبة	 
التليف الرئوي	 
السرطان التناسلي من أي نوع	 
 الجهاز التنفسي )متعلق بالتنفس(	 

السرطان من أي نوع
الساركويد	 



األهلية للتسجيل في برامج الرعاية الصحية

يمكن للمحاربين القدامى الذين خدموا في المواقع والفترات الزمنية التالية التسجيل في الرعاية الصحية التابعة لوزارة شؤون 
المحاربين القدامى اآلن:

جمهورية فيتنام )بين 9 يناير 1962 و 7 مايو 1975(	 
تايالند في أي قاعدة أمريكية أو ملكية تايلندية )بين 9 يناير 1962 و 30 يونيو 1976(	 
الوس )بين 1 ديسمبر 1965 و 30 سبتمبر 1969(	 
مقاطعات معينة في كمبوديا )بين 16 أبريل 1969 و 30 أبريل 1969(	 
غوام أو ساموا األمريكية أو مياههما اإلقليمية )بين 9 يناير 1962 و31 يوليو 1980(	 
جونستون أتول، أو سفينة استدعت هناك )بين 1 يناير 1972 و 30 سبتمبر 1977(	 

أصبح بإمكان قدامى المحاربين في حقبة فيتنام اآلن التقدم بطلب للحصول على شرطين افتراضيين جديدين للعامل البرتقالي:
 	)MGUS( االعتالل الجامائي وحيد النسيلة ذو األهمية غير المحددة
ارتفاع ضغط الدم )ارتفاع ضغط الدم(	 

فترة التسجيل الخاصة: 1 أكتوبر 2022-1 أكتوبر 2023
 لقدامى المحاربين الذين انفصلوا عن الخدمة أو خرجوا من الخدمة بين 11 سبتمبر 2001 و 1 أكتوبر 2013. 

التسجيل مجاني، وال توجد تكاليف، وقد تكون الرعاية مجانية أيًضا!



األهلية للتسجيل في برامج الرعاية الصحية

المستفيدون من الخدمة: جميع المحاربين القدامى المسجلين في الرعاية الصحية 
التابعة لوزارة شؤون المحاربين القدامى

 الموضوع: سلسلة سريعة )من 5 إلى 10 دقائق( من األسئلة لتحديد وتوثيق 
أي حاالت تعرض محتملة للسموم أثناء الخدمة العسكرية

الزمان: مرة واحدة على األقل كل 5 سنوات
المكان: مراكز وعيادات VA الطبية

 السبب: يدعم الخطط الصحية المخضرمة طويلة األجل والرعاية الصحية 
الشاملة والمستنيرة

الطريقة: يمكن للمحاربين القدامى السؤال عن الفحص في الموعد التالي مع وزارة 
شؤون المحاربين القدامى



تقديم مطالبات للحصول على المزايا

يمكن للمحاربين القدامى تقديم مطالبة للشروط االفتراضية الجديدة:
مطالبة جديدة — لم يتقدم المخضرم مطلًقا للحصول على الحالة االفتراضية	 
مطالبة تكميلية — تم رفض الشرط االفتراضي سابًقا ولكنه يعتبر اآلن افتراضًيا	 

 إذا رفضت وزارة شؤون المحاربين القدامى أحد الشروط المفترضة الجديدة في الماضي ولكن قد يكون المخضرم اآلن مؤهالً للحصول على المزايا، فستحاول 	 
وزارة شؤون المحاربين القدامى االتصال به. ليست هناك حاجة لالنتظار لتقديم مطالبة تكميلية.

تعطي وزارة شؤون المحاربين القدامى األولوية لمطالبات قدامى المحاربين المصابين بالسرطان للتأكد من حصولهم على الرعاية والمزايا التي يحتاجون إليها في الوقت المناسب.	 

المطالبات المعلقة: إذا تمت إضافة حالة أحد المحاربين القدامى إلى قائمة الشروط االفتراضية* بعد تقديم المطالبة، فإن وزارة شؤون المحاربين القدامى ستنظر   	 
فيها على أساس افتراضي.

 *ال تتطلب الشروط االفتراضية إثباًتا على أن الخدمة العسكرية تسببت في ذلك. يحتاج المحاربون القدامى فقط إلى تلبية متطلبات الخدمة 
ولديهم تشخيص حالي للحالة االفتراضية. يجب على المحاربين القدامى تقديم أي وثائق داعمة للمساعدة في مطالبتهم.



قدامى المحاربين والناجين اآلخرين المتضررين

 ماذا عن المزايا اإلضافية والرعاية للمحاربين القدامى اآلخرين 
والناجين منهم؟

بموجب قانون قانون التصدي الشامل للسموم، قد يكون الناجون 
مؤهلين لمزايا وزارة شؤون المحاربين القدامى، بما في ذلك تعويض 

اإلعالة والتعويض ومزايا الدفن.
تعويض اإلعالة والتعويض	 
منافع الدفن	 

احصل على الرعاية والفوائد التي جنيتها وتستحقها!
قدم طلًبا على VA.gov/PACT اآلن. 

https://www.va.gov/disability/dependency-indemnity-compensation/
https://www.va.gov/burials-memorials/veterans-burial-allowance/
https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/


متى أو كيف يمكنني تقديم مطالبة؟

قدم اآلن

ماذا لو تم رفضي سابًقا؟
 يتم تشجيع المحاربين القدامى الذين رفضوا سابًقا ادعاًء متعلًقا بالتعرض 
 للمواد السامة على تقديم مطالبة تكميلية. بمجرد استالم مطالبة تكميلية، 

 ستراجع وزارة شؤون المحاربين القدامى المطالبة 
بموجب القانون الجديد.

1-800-MyVA411 أو االتصال على رقم VA.gov/PACT لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/

