
Testy na możliwość ekspozycji na 
substancje toksyczne 
Wiadomo powszechnie, że podczas służby 
wojskowej Weterani mogli być narażeni na 
szereg niebezpieczeństw w tym:

Ustawa PACT - korzyści
Ustawa PACT dodała dwa nowe stany 
zdrowotne, pozwalające domniemywać 
zaistnienie ekspozycji na defoliant:

Gammapatia monoklonalnao 
nieokreślonym znaczeniu (MGUS) 

Wysokie ciśnienie tętnicze (nadciśnienie)

Członkowie rodziny lub podopieczni zmarłych Weteranów mogą być upoważnieni do szeregu świadczeń VA z powodu dodatkowych 
zaburzeń określonych w Ustawie PACT, jeśli spełniają określone wymagania. Więcej informacji dla ocalałych bliskich znajduje się w sieci pod 
adresem VA.gov/PACT.

Przepisy poszerzają opiekę zdrowotną i świadczenia dla 
Weteranów uczestniczących w niektórych działaniach 
związanych z reagowaniem na broń jądrową lub 
czyszczeniem terenów post-nuklearnych:

Eniwetok
1 stycznia 1977 r. -  
31 grudnia 1980 r.

Palomares, 
Hiszpania
17 stycznia 1966 r. -  
31 marca 1967 r.

Thule, Grenlandia 
21 stycznia 1968 r. - 
25 września 1968 r.

Ustawa PACT - uprawnienie do opieki 
zdrowotnej  
Weterani służący w tych krajach w konkretnych 
okresach, mają prawo do opieki zdrowotnej VA,  
co uchwalono 10 sierpnia 2022 r.

Republika Wietnamska
9 stycznia 1962 r. - 7 maja 
1975 r.

Tajlandia  
Dowolna baza USA lub Królestwa Tajlandii
9 stycznia 1962 r. - 30 czerwca 1976 r.

Guam lub Samoa Amerykańskie
(lub ich wody terytorialne) 
9 stycznia 1962 r. - 31 lipca 1980 r.

Laos
1 grudnia 1965 r. - 30 września 1977 r.

Johnston 
(lub na wezwanym tam okręcie) 1 
stycznia 1972 r. - 30 września 1977 r.

Kambodża 
Memot lub Krek w 
prowincji , Kampong 
Cham16 - 30 kwietnia 1969 r.
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Ustawa PACT, podpisany 10 sierpnia 2022 r., rozszerza opiekę 
zdrowotną i świadczenia na Weteranów wojny w Wietnamie.

4 SPOSOBY NA ROZPOCZĘCIE UBIEGANIA SIĘ 
O ŚWIADCZENIA

Odwiedź Biuro Regionalne VBA 
VA.gov/benefits/offices.asp 

Poradź się akredytowanego 
Urzędnika VSO  VA.gov/ogc/
apps/accreditation/index.asp

Więcej informacji na  
VA.gov/disability/how-
to-file-claim/

Zadzwoń na infolinię 
(w razie konkretnych 
pytań) pod 1-800-827-1000

USTAWA PACT i WIETNAM, WETERANI ZIMNEJ WOJNY

Zadzwoń na bezpłatną infolinię
877-222-8387 Pon. – Pt., 
8:00 a.m. – 20:00 ET 

Złóż wypełniony i podpisany 
formularz VA  Form 10-10EZ 
w najbliższym Ośrodku 
Zdrowotnym lub klinice VA.  

Przez Internet na  
VA.gov/health-care/apply/ 
application/introduction

Wyślij pocztą wypełniony
 i podpisany wniosek o 
świadczenie zdrowotne 
VA Form 10-10EZ 

4 SPOSOBY UBIEGANIA SIĘ O OPIEKĘ ZDROWOTNĄ

 Dowiedz się więcej i zarejestruj na VA.gov/PACT 
Pobierz aplikację VA Health and Benefits App 
Zadzwoń do nas pod 1-800-MyVA411 (1-800-698-2411) 
Znajdź VA na VA.gov/find-locations/

Smog
Chemikalia

Promieniowanie 
Środki bojowe

Ryzyko
zawodowe

8 LITOPADA 2022 R.: VA rozpocznie wprowadzanie testów 
na możliwość ekspozycji na substancje toksyczne. Każdy Weteran 
objęty opieką zdrowotną VA, przejdzie wstępne testy oraz testy 
kontrolne przynajmniej raz na pięć lat. Uprawnieni Weterani, którzy 
nie są zapisani, otrzymają szansę zapisu i przejścia testu.
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https://www.va.gov/health-care/apply/application/introduction
https://www.va.gov/health-care/apply/application/introduction
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