
Wszystko o Ustawie PACT

USTAWA PACT:
PRZEGLĄD



Co to jest Ustawa PACT?

Wietnam Okres Wojny w Zatoce Po 9/11 - Afganistan i Irak

Ustawa PACT nosi imię sierżanta Heatha Robinsona i stanowi dotzymanie 
obietnicy zajęcia się kompleksową sprawą substancji toksycznych 

To nowe prawo, które rozszerza opiekę zdrowotną i świadczenia VA na Weteranów narażonych na 
kontakt z paleniskami i innymi substancjami toksycznymi. Pomaga nam ono w zapewnieniu 

pokoleniom weteranów i ich ocalałym bliskim dostępu do należącym się im świadczeń.

Ustawa PACT:

• Rozszerza uprawnienia do opieki zdrowotnej VA na Weteranów narażonych na kontaktz
substancjami toksycznymi i Weteranów z Wietnamu, Wojny w Zatoce Perskiej i okresie po 9/11.

•
Rozszerza uprawnienia do świadczeń na Weteranów narażonych na kontakt z substancjami 
toksycznymi.



Ważne elementy Ustawy PACT

Ustawa ta poszerza uprawnienia do opieki 
zdrowotnej VA na Weteranów wyeksponowanych na 
substancje toksyczne i Weteranów z okresów wojnyw 
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 wnioskówz 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 9/11i 
wskaźników zachorowań na nowotwory 
u weteranów.

Ustawa ma pomóc VA w stworzeniu większegoi 
bardziej wykwalifikowanej kadry pracowniczej , 
aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na 
świadczeniai usługi.

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



Uprawnienia: Wojna w Zatoce Perskiej i okres po 9/11

Uprawnienia: Wojna w Zatoce Perskiej i okres po 9/11Jeśli Weteran służył w którejkolwiek z poniższych lokalizacji w 
podanych okresach, przysługuje mu uprawnienie do nowych domniemań związanych z Wojną w Zatoce. Dotyczy to 
również przestrzeni powietrznej nad dowolnym z wymienionych miejsc.

W dniu 2 sierpnia 1990 r. lub po nim:
• Bahrajn
• Irak
• Kuwejt
• Oman
• Katar
• Arabia Saudyjska
• Somalia
• Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA)

W dniu 11 września 2001 r. lub po nim:
• Afganistan
• Dżibuti
• Egipt
• Jordania
• Liban
• Syria
• Uzbekistan
• Jemen



Nowe domniemane lokalizacje z ryzykiem 
promieniowania

Jeśli Weteran brał udział w którejś z poniższych misji, być może 
przysługuje mu prawo do domniemania ekspozycji na promieniowanie, 
wynikającej z Ustawy PACT.

Wydarzenie Daty

Czyszczenie Enewetak 1 stycznia 1977 - 31 grudnia 1980

1980Czyszczenie bombowca Sił 
Powietrznych b-52, przenoszącego 
broń jądrową z wybrzeża Palomares

17 stycznia 1966 - 31 marca 1967

1967Reakcja na pożar bombowca Sił 
Powietrznych B-52, przenoszącego 
broń jądrową w pobliżu Bazy Thule 
na Grenlandii

21 stycznia 1968 - 25 września 1968



Stany zdrowotne mające domniemany 
związekze służbą

Od 10 sierpnia 2022 r. dodano szereg nowych stanów zdrowotnych mogących wynikać z różnych ekspozycji na substancje 
toksyczne podczas służby wojskowej. ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ na VA.gov/PACT i przyspiesz proces przyznania Ci świadczeń.

• Astma (zdiagnozowana po służbie)
• Chłoniak (dowolny typ)
• Choroba ziarniniakowa
• Gammapatia monoklonalna

o nieokreślonym znaczeniu (MGUS)
• Czerniak
• Glejak
• Nowotwór drug oddechowych (dowolny typ)
• Nowotwór głowy (dowolny typ)
• Nowotwór limfatyczny (dowolny typ)
• Nowotwór mózgu
• Nowotwór nerek
• Nowotwór przewodu pokarmowego (dowolny typ)
• Nowotwór szyi
• Nowotwór trzustki

• Przewlekła obturacyjna choroba
płuc (POChP)

• Przewlekłe zapalenie błony śluzowej
nosa

• Przewlekłe zapalenie oskrzeli
• Przewlekłe zapalenie zatok

przynosowych
• Rozedma płuc
• Sarkoidoza
• Śródmiąższowa choroba płuc
• Włóknienie płuc
• Wysokie ciśnienie tętnicze (nadciśnienie)
• Zapalenie opłucnej
• Zarostowe zapalenie oskrzelików
• Nowotwór układu rozrodczego (dowolny typ)

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


Prawo do uczestnictwa w programie 
opieki zdrowotnej

Weterani służący w poniższych lokalizacjach i w podanych okresach, mogą zapisać się do programu opieki 
zdrowotnej VA JUŻ TERAZ:

• Republika Wietnamu (między 9 stycznia 1962 r. a 7 maja 1975 r.)

• Tajlandia w dowolnej bazie USA lub Królestwa Tajlandii (między 9 stycznia 1962 r. a 30 czerwca 1976 r.)

• Laos (między 1 grudnia 1965 r. a 30 września 1969 r.)

• Niektóre prowincje Kambodży (między 16 a 30 kwietnia 1969 r.)

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

• Johnston lub wezwany tam okręt (między 1 stycznia 1972 r. a 30 września 1977 r.)
Weterani z okresu wojny w Wietnamie mogą teraz wnioskować o nadanie domniemanego stanu zdrowotnego 
wynikającego z kontaktuz defoliantem:

• Gammopatia monoklonalna o nieokreślonym znaczeniu (MGUS)

• Nadciśnienie (wysokie ciśnienie tętnicze)

Okres specjalnych zapisów: 1 października 2022 - 1 października 2023
dla Weteranów walk z okresu po 9/11, którzy skończyli służbę między 11 września 2001 r. a 1 

października 2013 r. Zapisy są bezpłatne, nie ma rocznych opłat, a opieka zdrowotna również może 
być darmowa!

 



Prawo do uczestnictwa w programieopieki 
zdrowotnej

KTO: Wszyscy Weterani przyjęci do opieki zdrowotnej VA
CO: Krótki (5-10 minut) wywiad, mający na celu 
zidentyfikowanie i udokumentowanie potencjalnych 
ekspozycji na substancje toksyczne podczas służby wojskowej

KIEDY: Przynajmniej raz na 5 lat
GDZIE: Ośrodki medyczne i kliniki VA
PO CO: Aby wspomagać długofalowe leczenie Weteranówi 
zapewniać rzetelną oraz kompleksową opiekę

JAK: Weterani mogą spytać o testy podczas najbliższego 
spotkania w VA



Składanie wniosków w celu otrzymania świadczeń

Weterani mogą składać wnioski o orzeczenie u nich nowego domniemanego stanu zdrowia
• Nowy wnios—jeśli Weteran nigdy wcześniej nie ubiegał się o orzeczenie domniemanego stanu zdrowia
• Dodatkowy wniosek—jeśli odmówiono wcześniej orzeczenia, lecz obecnie dany stan zdrowia można uznać za

domniemany

• Jeśli w przeszłości VA odrzuciło wniosek o orzeczenie domniemanego stanu zdrowia, lecz obecnie Weteran ma prawo do świadczeń,
VA podejmie próbę kontaktu z taką osobą, więc nie musi ona składać dodatkowego wniosku.

• Priorytetem dla VA są wnioski Weteranów chorych na nowotwór, ponieważ zależy nam, aby szybko otrzymali oni dostęp do
niezbędnych im świadczeń i opieki.

• Wnioski oczekujące: jeśli stan zdrowia Weterana został dodany do listy domniemanych stanów zdrowia* po złożeniu wniosku, VA
rozpatrzy taką sprawę na podstawie domniemania.

*W przypadku domniemanych stanów zdrowia nie wymaga się dowodów, że owe stany są wynikiem służby

wojskowej. Weterani muszą jedynie spełnić wymogi służby i mieć aktualną diagnozę stanu domniemanego. Aby pomóc w 

pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, Weterani powinni przysłać dowolną dokumentację potwierdzającą.



Pozostali poszkodowani Weterani i ocalali bliscy

Co z dodatkowymi świadczeniami i opieką dla pozostałych 
Weteranów i ich ocalałych bliskich?

W związku z Ustawą PACT, ocalali bliscy mogą 
mieć prawo do świadczeń VA, w tym 
odszkodowania DIC oraz świadczeń 
pochówkowych.

• Odszkodowanie DIC
• Świadczenia pochówkowe

Otrzymaj opiekę i świadczenia, na które ZASŁUGUJESZ! 
Zgłoś się do VA.gov/PACT już dzisiaj.

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/


Kiedy i jak mam złożyć wniosek?

ZGŁOŚ SIĘJUŻ
TERAZ!

Co jeśli wcześniej odrzucono mój 
wniosek? 

Weterani, których wnioski dotyczące ekspozycji na substancje 
toksyczne zostały wcześniej odrzucone, powinni złożyć 
dodatkowy wniosek. Gdy VA go otrzyma, zweryfikuje 

dokument pod kątem nowych przepisów.

Więcej informacji na VA.gov/PACT lub pod 1-800-MyVA411

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