
Jak Weterani mogą wnioskować o opiekę zdrowotną VA?
Online na VA.gov/health-care/apply/application/introduction.

Dzwoniąc na bezpłatną infolinię pod 
877-222-8387,  Pon.-Pt., 8:00  - 20:00 ET 

Wysłać pocztą wypełniony i podpisany Wniosek 
o Świadczenia Zdrowotne  (VA Formularz 10-10EZ). 

Przynosząc wypełniony i podpisany Formularz 10-10EZ do 
najbliższego ośrodka zdrowia lub kliniki lub uzyskać pomoc od 
stanowego urzędnika Departamentu ds. Weteranów.

Uzyskując pomoc w wypełnieniu wniosku 
od akredytowanego przedstawiciela.

USTAWA PACT: CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

U.S. Department  
of Veterans Affairs

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/

WIETNAM WOJNA W ZATOCE po 9/11

Ustawa PACT to nowy przepis rozszerzający program opieki zdrowotneji 
świadczeń VA dla Weteranów narażonych na kontaktz paleniskami i innymi 
substancjami toksycznymi. Przepis ten pomagaw zapewnieniu pokoleniom 
Weteranów, a także ich ocalałym bliskim, opiekii świadczeń, na które 
zasługują.

The Ustawa (1) poszerza prawo do opieki zdrowotnej VA dla Weteranów 
narażonych na ekspozycję na substancje toksyczne i Weteranów okresu 
wojny w Wietnamie, Wojny w Zatoce Perskiej i okresu po 9/11, a także (2) 
poszerza uprawnienia do świadczeń dla Weteranów narażonych na 
ekspozycję na substancje toksyczne.

W przypadku Weteranów
z Wojny w Zatoce i okresu po 
9/11, obejmują one:
Nowotwór mózgu, Glejaki, 
Dowolny nowotwór dróg 
oddechowych, Dowolny nowotwór 
przewodu pokarmowego, 
Dowolny nowotwór głowy, 
Dowolny rodzaj chłoniaka, 
Dowolny rodzaj nowotworu 
limfatycznego, Nowotwór szyi, 
Nowotwór trzustki, Dowolny 
nowotwór układu rozrodczego, 
Nowotwór nerek, Czerniak, Astma 
(zdiagnozowana po odbywaniu 
służby), Przewlekłe zapalenie 
błony śluzowej nosa, Przewlekłe 
zapalenie zatok przynosowych,  
Zarostowe zapalenie oskrzelików,  

Rozedmę płuc, Chorobę 
ziarniniakowa, Śródmiąższową 
chorobę płuc (ILD), Zapalenie 
opłucnej, Włóknienie płuc, 
Sarkoidozę, Przewlekłe zapalenie 
oskrzeli, Przewlekłą obturacyjną 
chorobę płuc (COPD).

W przypadku Weteranów
z Wietnamu i innych 
weteranów narażonych na 
taktyczne herbicydy, 
obejmują one dwa stany 
zdrowia, zakładające 
ekspozycję na defoliant:

Gammapatię monoklonalną o 
nieokreślonym znaczeniu (MGUS), 
wysokie ciśnienie tętnicze 
(nadciśnienie).

Co może zrobić Weteran, któremu wcześniej 
odmówiono roszczeń?
VA będzie kontaktować się z Weteranami po ustaleniu lub zmianie 
domniemania związku ze służbą. Jednak Weterani, którym wcześniej 
odmówiono roszczeń związanych z ekspozycją na substancje 
toksyczne powinni złożyć roszczenie dodatkowe. Po jego otrzymaniu, 
VA zbada roszczenie pod kątem nowych przepisów.

Jakie nowe lub rozszerzone założen
Ustawa i kiedy wejdą one w życie?
WETERANI I OCALALI BLISCY MOGĄ NATYCHMIAST SKŁADAĆ WNIOSKI W SPRAWIE WSZYSTKICH STANÓW 
ZDROWIA OKREŚLNYCH W USTAWIE PACT.

Jakie są główne elementy Ustawy PACT?

Ustawa ta poszerza uprawnienia do opieki zdrowotnej VA 
na Weteranów wyeksponowanych na substancje 
toksyczne i Weteranów z okresów wojny w Wietnamie, Wojny 
w Zatoce Perskiej i po 9/11. 

VA usprawni proces decyzyjny w kwestii określenia, jakie 
stany zdrowotne będą brane pod uwagę w przyznawaniu 
statusu domniemanego. 

Każdy zapisany Weteran przejdzie wstępny test na 
ekspozycję na substancje toksyczne oraz test kontrolny 
przynajmniej raz na pięć lat. Niezapisani Weterani, którzy 
mają prawo do zapisu, otrzymają szansę do zapisania się 
i przejścia testu.  

Kadra opieki zdrowotnej i weryfikatorzy wniosków z VA 
otrzymają przeszkolenie z zakresu ekspozycji na 
substancje toksyczne.

W Ustawie jest wzmianka o badaniach na temat 
śmiertelności Weteranów służących w południowo-
wschodniej Azji podczas Wojny w Zatoce Perskiej, trendów 
zdrowotnych u Weteranów z okresu po 9/11 i wskaźników 
zachorowań na nowotwory u weteranów. 

Ustawa ma pomóc VA w stworzeniu większego i bardziej 
wykwalifikowanej kadry pracowniczej aby sprostać 
rosnącemu zapotrzebowaniu na świadczenia i usługi. 

Ustawa nadaje upoważnienie 31 nowych ośrodkom w całym 
kraju, zapewniając lepszy dostęp do opieki zdrowotnej VA. 

Jak można złożyć wniosek?

Weterani chcący ubiegać się o świadczenia muszą wypełnić 
VA Formularz 21-526EZ i złożyć dowolne dowody 
popierające wniosek. 

Aby dowiedzieć się więcej o standardowych roszczeniach VA 
w sprawie zaburzeń, roszczeniach dodatkowych, 
roszczeniach ubocznych i nie tylko, odwiedź:  
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-locations/ 
https://www.va.gov/statedva.htm
https://www.va.gov/disability/get-help-filing-claim/
http://www.VA.gov/PACT
https://mobile.va.gov/app/va-health-and-benefits
http://VA.gov/find-locations/
https://www.va.gov/find-forms/about-form-21-526ez/
http://VA.gov/disability/how-to-file-claim/when-to-file



