
الفحص من أجل التعويض والمعاش والكشف 
وفحوصات التسجيل

مع فحص التعرض للمواد السامة الجديد المطلوب بموجب القسم 603 من الرقيب من الدرجة األولى هيث روبنسون الوفاء بوعدنا بمعالجة 
قانون السموم الشامل لعام 2022 )وزارة شؤون المحاربين القدامى(، قد يكون لدى المحاربين القدامى بعض األسئلة حول االختبارات 

 والفحوصات التي يحتاجون إليها، عندما يحتاجون إليها، وما األغراض التي تخدمها هذه االختبارات والفحوصات. يوضح مخطط المقارنة 
هذا بعض االختالفات الرئيسية:

ما الفارق؟

البيانالغرضنوع التقييم

الفحص من أجل 
التعويضات والمعاشات 

)C&P( التقاعدية

جزء من عملية قرار المطالبة للمساعدة 
في تحديد اتصال الخدمة وتقييم اإلعاقة 

ألغراض التعويض.

 «  تدار االختبارات كجزء من عملية مطالبات VBA ولكن يتم إجراؤها 
بواسطة VHA أو مقدمي الخدمات المتعاقد معهم.

«  التسجيل في رعاية المحاربين القدامى ليس مطلوًبا لتلقي منافع المحاربين 
القدامى، ولكن االختبارات قد توفر أساًسا لألهلية للتسجيل في رعاية 

المحاربين القدامى.

«  يجب أن تقدم وزارة شؤون المحاربين القدامى فحص التعرض للمواد السامة 
لجميع قدامى المحاربين المسجلين كما هو مطلوب بموجب القسم 603 من 

قانون التصدي الشامل للسموم.
« يتكرر الفحص مرة واحدة على األقل كل 5 سنوات.

« يستغرق الفحص من 5 إلى 10 دقائق.
 «  إذا كان لدى أحد المحاربين القدامى مخاوف تتعلق بالتعرض، فسيقوم 

موظفو VA بتزويدهم بمعلومات وموارد إضافية وتقديم المشورة لهم بشأن 
الخطوات التالية.

«  تمتلك وزارة شؤون المحاربين القدامى ستة سجالت: العامل البرتقالي، 
والمخاطر المحمولة جواً، وحفر االحتراق المفتوحة، واليورانيوم المستنفد، 

وحرب الخليج، واإلشعاع المؤين، واألجزاء السامة المضمنة.
«  تقييمات السجل الصحي في وزارة شؤون المحاربين القدامى هي تقييمات 

طبية تطوعية مجانية للمحاربين القدامى الذين ربما تعرضوا لمخاطر بيئية 
معينة أثناء الخدمة العسكرية.

«  ليس هناك شرط للتسجيل في الرعاية الصحية لقدامى المحاربين أو تلقي 
منافع قدامى المحاربين األخرى للمشاركة في التسجيل.

«  تستغرق االمتحانات حوالي 60 دقيقة ويتم إجراؤها بواسطة وزارة شؤون 
المحاربين القدامى أو مقدم رعاية صحية عسكري. يمكن للمحاربين القدامى 

االتصال بأقرب منسق محلي للصحة البيئية لمنشأة طبية تابعة لجمعية 
المحاربين القدامى للحصول على تقييم السجل.

«  ستستخدم وزارة شؤون المحاربين القدامى المعلومات لمعرفة كيفية تأثير 
الجينات ونمط الحياة والتجارب العسكرية والتعرض على الصحة.

«  يقدم المشاركون الموافقة المستنيرة وعينة الدم والوصول اآلمن إلى سجالتهم 
.MVP الصحية مع

«  ليس هناك شرط للتسجيل في الرعاية الصحية لقدامى المحاربين للتسجيل في 
MVP. المشاركة طوعية بالكامل.

«  انضم عبر اإلنترنت على mvp.va.gov أو اتصل بالرقم 866-441-6075 
لتحديد موعد.

يساعد في تحديد قدامى المحاربين الذين 
لديهم مخاوف تتعلق بالتعرض وينصحهم 

بكيفية التواصل مع الفوائد والموارد 
والخدمات.

ليس جزًءا من عملية مطالبات منافع 
المحاربين القدامى.

ُتستخدم المعلومات التي تم جمعها ألغراض 
البحث وتحسين الجودة وليست مخصصة 

للرعاية السريرية، وال لتحديد األهلية 
للرعاية الصحية أو الفوائد.

عة في البحث،  ُتستخدم المعلومات الُمجمَّ
وليس للرعاية السريرية أو لتحديد األهلية 

للرعاية الصحية أو الفوائد. ال يوجد فحص 
مباشر وشخصي للتعرض للسموم.

 لمزيد من المعلومات قم بزيارة: 
 www.publichealth.va.gov/exposures/

www.VA.gov/PACT

فحص التعرض للمواد 
السامة

تقييم السجل

 برنامج المليون 
)MVP( محارب

https://www.va.gov/disability/va-claim-exam/
https://www.publichealth.va.gov/exposures/benefits/registry-evaluation.asp
https://www.publichealth.va.gov/exposures/coordinators.asp
https://www.mvp.va.gov/pwa/
https://www.publichealth.va.gov/exposures/
https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/

