
USTAWA PACT 2022: ZROZUMIENIE UPRAWNIEŃ 
I ŚWIADCZEŃ DO OPIEKI ZDROWOTNEJ

Co to jest Ustawa PACT? Dlaczego jest ważna? 

Ustawa PACT to nowy przepis rozszerzający program opieki 
zdrowotnej i świadczeń VA dla Weteranów narażonych na kontakt z 
paleniskami i innymi substancjami toksycznymi.  Przepis ten pomaga 
w zapewnieniu pokoleniom Weteranów, a także ich ocalałym 
bliskim, opieki i 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.

To ustawa honorująca sierżanta Heatha Robinsona, będąca 
spełnieniem obietnicy zajęcia się kompleksową sprawą substancji 
toksycznych (Promise to Address Comprehensive Toxics).

Kiedy to prawo wchodzi w życie? 

Niektóre założenia wchodzą w życie w różnych okresach, lecz VA 
uznaje domniemane warunki zdrowotne określone w Ustawie 
PACT, jako obowiązujące od daty podpisania dokumentu (10 
sierpnia 2022 r.). Każdy Weteran i jego ocalały bliski, który 
uważa, że może mieć prawo do zaświadczeń, powinien złożyć 
wniosek już dziś.

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 iprzejścia 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 ośrodków w całym    

Co to jest ekspozycja na substancje toksyczne?  

Wiadomo powszechnie, że podczas służby wojskowej Weterani 
mogli być narażeni na szereg niebezpieczeństw w tym:

» SUBSTANCJE ZANIECZYSZCZAJĄCE POWIETRZE: paleniska, 
dym z szybów naftowych, dym siarczany, piasek, pył i cząsteczki.

» CHEMIKALIA: defoliant lub inne herbicydy, paleniska, zbiory 
wody z Camp Lejeune, pestycydy, uran zubożony, chrom lub 
rozpuszczalniki przemysłowe.

»

PRZEGLĄD USTAWY PACT

Co oznacza skrót PACT? 
PROMIENIOWANIE: testy broni jądrowej, promienie gamma lub 
uran zubożony.

» ŚRODKI WOJENNE: chemiczne środki wojenne, środki działające 
na układ nerwowy, gaz musztardowy, testy herbicydowe i 
magazyny herbicydów.

» RYZYKO ZAWODOWE: azbest, ołów, paliwa, rozpuszczalniki 
przemysłowe, promieniowanie, wibracje, hałas, specjalna farba na 
pojazdach wojskowych, niektóre chłodziwa lub płyny izolacyjne.i.

kraju, zapewniając lepszy dostęp do opieki zdrowotnej VA.
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Co to jest domniemanie związku ze służbą? 

VA zakłada, że pewne dolegliwości mogą mieć związek ze służbą 
wojskową Weterana. W ich wyniku.  Weteranom i ich ocalałym 
bliskim mogą przysługiwać prawa do świadczeń i usług opieki 
zdrowotnej.

Jakie nowe lub poszerzone założenia wprowadza
Ustawa i kiedy wejdą one w życie? 

Weterani i ich ocalali bliscy mogą natychmiast składać wnioski
w sprawie wszystkich stanów zdrowia określonych w Ustawie
PACT. 

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 (POChP). 

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). 

Czy Weterani mogą zgłaszać się już teraz? 

VA uznaje domniemane warunki zdrowotne określone w Ustawie 
PACT za prawomocne od dnia wejścia w życie rzeczonego 
przepisu. Zachęcamy wszystkich Weteranów, którzy sądzą, że 
mogą być uprawnieni do świadczeń, do natychmiastowego 
wnioskowania .

Jakie dowody trzeba przedstawić przy składaniu wniosku? 

Weterani powinni złożyć wraz z wnioskami dowolne dowody 
popierające. Ustawa PACT głosi, że podczas weryfikacji wniosków 
o odszkodowanie związane z ekspozycją na substancje toksyczne,VA 
może wziąć pod uwagę dowolne zapisy Weteranów z systemu 
zapisów monitorowania ekspozycji.  W przypadku braku takich 
zapisów, VA może wziąć pod uwagę całokształt okoliczności. 
Odpowiedzialni za weryfikację roszczeń mogą również pomóc 
Weteranom w wypełnieniu wniosku, poprzez gromadzenie 
zidentyfikowanych dowodów medycznych oraz zlecenia badania lub 
wystawienia opinii medycznej w celu uzasadnienia roszczenia.  

Co zrobić, jeśli Weteran spotkał się wcześniej z odmową
otrzymania świadczeń za te warunki zdrowotne? 

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 

Co powinien zrobić Weteran, który nigdy nie wnosił
roszczenia o te warunki zdrowotne? 

Weterani, u których zdiagnozowano jeden z nowych 
domniemanych warunków zdrowotnych i spełniają wymogi 
uprawnień, powinni złożyć nowe roszczenie za pomocą VA 
Formulaza 21-526EZ, wniosku o odszkodowanie za zaburzenie
 i o powiązane świadczenia 

Jak można złożyć wniosek?  

Dowiedz się więcej na  
VA.gov/disability/how-to-file-claim/

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

Odwiedź regionalne biurio VBA
VA.gov/benefits/offices.asp

Skonsultuj się z akredytowanym urzędnikiem VSO 
VA.gov/ogc/apps/accreditation/index.asp

ŚWIADCZENIA USTAWY PACT

1 stycznia 2023:  
VA rozpocznie przetwarzanie wniosków

CO OBOWIĄZUJE:  
Dodano ponad 20 nowych domniemanych stanów zdrowia. 
Wiąże się to z uprawnieniami do świadczeń dla Weteranów
i ich ocalałych bliskich.
W przypadku Weteranów z Wojny w Zatoce i okresu po 9/11: 
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
(POChP).
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).

10 SIERPNIA 2022:
Podpisanie Ustawy PACT. 

USTAWA PACT 2022: ZROZUMIENIE UPRAWNIEŃ 
I ŚWIADCZEŃ DO OPIEKI ZDROWOTNEJ

Weterani uprawnieni do świadczeń w oparciu o domniemanie związku 
ze służbą, mogą wnieść roszczenie za pomocą VA Formularza 21-526EZ, 
wniosku o odszkodowanie za zaburzenie  i o powiązane świadczenia, lub 
wnieść dodatkowe roszczenie za pomocą VA Formularza 20-0995, 
Żądanie weryfikacji decyzji: roszczenie dodatkowe.

https://www.va.gov/find-forms/about-form-21-526ez/
https://www.va.gov/find-forms/about-form-20-0995/
https://www.va.gov/find-forms/about-form-21-526ez/
https://www.va.gov/disability/how-to-file-claim/
https://benefits.va.gov/benefits/
https://www.va.gov/ogc/apps/accreditation/index.asp
https://www.va.gov/find-forms/about-form-21-526ez/
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ŚWIADCZENIA USTAWY PACT

Czy krewni lub podopieczni, którzy stracili bliską osobę
podczas procesu ponownego orzeczenia lub której
roszczenie odrzucono wcześniej, otrzymają świadczenia
ze względu na Ustawę PACT? 

Krewni lub podopieczni zmarłych Weteranów mogą mieć 
uprawnienia do różnych świadczeń VA ze względu na 
dodatkowe zaburzenia określone w Ustawie PACT, jeśli spełniają 
konkretne wymogi. Dostępne świadczenia obejmują 
odszkodowanie DIC, świadczenia narastające i świadczenia 
pochówkowe.   
» DIC to Comiesięczna płatność dla uprawnionych ocalałych

współmałżonków Weteranów lub żołnierzy, ocalałych dzieci lub 
rodziców będących pod opieką Weteranów lub żołnierzy, jeśli 
Weterani lub żołnierze polegli podczas pełnienia służby lub zginęli 
od urazu/choroby, poniesionych podczas służby. Należy udowodnić, 
że przyczyna zgonu Weterana była związana z okresem jego/jej 
służby. Ocalali bliscy chcący wnieść roszczenie muszą wypełnić VA 
Formularz 21P-534EZ aby starać się o świadczenia, oraz przesłać 
dowolne dowody potwierdzające.

» Świadczenia narastające to jednorazowa płatność dla 
uprawnionych ocalałych współmałżonków zmarłych weteranów, 
dzieci lub rodziców będących pod opieką zmarłych weteranów, 
wydawaną w przypadkach, gdy akta zawierają takie świadczenia, ak 
odszkodowanie za zaburzenie lub rentę dla Weterana, które nie 
zostały wypłacone przed śmiercią Weterana.

Krewny Weterana może mieć takie uprawnienie również dzięki
przedstawieniu dowodu płatności za ostatnie wydatki Weterana 
lub pochówek. Ocalali bliscy chcący wnieść roszczenie muszą 
wypełnić VA Formularz 21P-534EZ LUB VA Formularz 21P-601 
aby starać się o świadczenia, oraz przesłać dowolne dowody 
potwierdzające.

» Świadczenia pochówkowe to ryczałtowe płatności, mające
pomóc w pokryciu kosztów pochówku uprawnionego Weterana 
na cmentarzu narodowym oraz kosztów ceremonii. VA może 
zapewnić świadczenia pochówkowe krewnym lub 
podopiecznym zmarłego Weterana, który w czasie zgonu spełniał 
dane wymogi. VA opłaca pochówek wojskowy, pochówek 
cywilny, parcelę lub wypłaca środku na pochówek i zwraca 
koszty transportu. Osoby chcące wnieść roszczenie muszą 
wypełnić VA Formularz 21P-530EZ aby starać się o świadczenia 
i przesłać dowolne dowody potwierdzające.

» Opieka zdrowotna w ramach Cywilnego Programu
Programu Zdrowotnego i Medycznego Departamentu ds. 
Weteranów ( CHAMPVA) również może być dostępna dla 
ocalałych bliskich i podopiecznych Weteranów, którzy są obecnie 
(lub byliby) uprawnieni do świadczeń za zaburzenia związane ze 
służbą.

USTAWA PACT 2022: ZROZUMIENIE UPRAWNIEŃ 
I ŚWIADCZEŃ DO OPIEKI ZDROWOTNEJ

https://www.va.gov/find-forms/about-form-21p-534ez/
https://www.va.gov/find-forms/about-form-21p-534ez/
https://www.va.gov/find-forms/about-form-21p-601/
https://www.vba.va.gov/pubs/forms/VBA-21P-530EZ-ARE.pdf
https://www.va.gov/find-forms/about-form-21p-534ez/
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Jakie są nowe kryteria uprawnień do opieki zdrowotnej?  

Ustawa PACT pomaga w osiągnięciu największego priorytetu VA: 
objęcie opieką VA większej ilości Weteranów, dzięki rozszerzeniu 
uprawnień idostępu do opieki zdrowotnej dla nich. Ustawa 
rozszerza prawo do opieki zdrowotnej na szereg grup Weteranów, 
którzy wcześniej mogli nie mieć takich uprawnień , i wymaga od VA 
dzielenia na etapy opieki szpitalnej, usług medycznych i usług domów 
opieki w przypadku dowolnej dolegliwości u Weteranów z trzech 
nowych kategorii:

» KATEGORIA 1: Weterani uczestniczący w działaniach
narażających na ekspozycję na substancje toksyczne (zgodnie
z prawną definicją) podczas czynnej służby, szkoleń do czynnej 
służby lub szkoleń do służby cywilnej.

• W dniu 2 sierpnia 1990 r. lub po nim w: Bahrajnie, Iraku,
Kuwejcie, Omanie, Katarze, Arabii Saudyjskiej, Somalii lub ZEA.

• W dniu 11 września 2001 r. lub po nim w: Afganistanie, Dżibuti,
Egipcie, Jordanii, Libanie, Syrii, Uzbekistanie, Jemenie lub
innym kraju określonym przez VA mianem istotnego.

» KATEGORIA 3: Weterani biorący udział w Operacji Enduring
Freedoom, Operacji Freedom's Sentinel, Operacji Iracka Wolność, 
Operacji New Dawn, Operacji Inherent Resolve lub Operacji 
Resolute Support.

UPRAWNIENIA DO OPIEKI ZDROWOTNEJ Z USTAWY PACT

8 LISTOPADA 2022:  
Rozpoczęcie wprowadzania testów na ekspozycję na
substancje toksyczne dla zapisanych Weteranów.

WPROWADZENIE PRAWA (10 SIERPNIA 2022):  
Weterani służący w Republice Wietnamskiej, Tajlandii, Laosie,
niektórych prowincjach Kambodży, Guamie, Samoa
Amerykańskich (lub ich wodach terytorialnych) lub Johnston
(lub wezwanym tam okręcie) w konkretnych okresach, mogą
zapisać się do programu opieki zdrowotnej VA. 

10 SIERPNIA 2022: 
Podpisanie Ustawy PACT. 

1 PAŹDZIERNIKA 2022 - 1 PAŹDZIERNIKA 2022: 
Weterani pełniący czynną służbę podczas operacji z okresu
konfliktu po Wojnie w Zatoce Perskiej lub w walkach przeciwko
wrogim siłom w okresie działań wojennych po 11.11.1998 r.,
oraz zwolnieni z służby między 11.09. 2001 r. a 1.10.2013 r.,
mogą zapisać się do programu opieki zdrowotnej VA między
1.10.2022 r. a 1.10.2023 r.

1 PAŹDZIERNIKA 2024:   
Etap zapisu dla Kategorii 1 i 2, dla Weteranów zwolnionych
ze służby między 2 sierpnia 1990 r .a 11 września 2001 r.

1 PAŹDZIERNIKA 2026:   
Etap zapisu dla Kategorii 1 i 2, dla Weteranów zwolnionych
ze służby między 12 września 2001 r. a 31 grudnia 2006 r.

1 PAŹDZIERNIKA 2028:   
Etap zapisu dla Kategorii 1 i 2, dla Weteranów zwolnionych
ze służby między 1 stycznia 2007 r. a 31 grudnia 2012 r.

1 PAŹDZIERNIKA 2030:   
Etap zapisu dla Kategorii 1 i 2, dla Weteranów zwolnionych
ze służby między 1 stycznia 2013 r. a 31grudnia 2018 r.

1 PAŹDZIERNIKA 2032:   
Etap zapisu dla Weteranów z Kategorii 3.

WAŻNE DATY DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ

USTAWA PACT 2022: ZROZUMIENIE UPRAWNIEŃ 
I ŚWIADCZEŃ DO OPIEKI ZDROWOTNEJ

» KATEGORIA 2: Weterani przydzieleni do stacjonowania
w konkretnych miejscach (wliczając to przestrzeń powietrzną
nad tymi miejscami) w konkretnym czasie:

» WEJŚCIE W ŻYCIE Z DNIEM PODPISANIA (1 SIERPNIA 2022 r.): 
Weterani służący w Republice Wietnamskiej (od 9 stycznia1962 
r. do 7 maja 1975 r.), Tajlandii w dowolnej bazie USA lub
Królestwa Tajlandii (od 9 stycznia 1962 r. do 30 czerwca 1976 
r.), Laosie (od 1 grudnia 1965 r. do 30 września 1969 r.), 
niektórych prowincjach Kambodży (od 16 do 30 kwietnia 1969 
r.), Guamie, Samoa Amerykańskich lub ich wodach 
terytorialnych (od 9 stycznia 1962 r. do 31 lipca 1980 r.) lub 
Johnston lub wezwanego tam okrętu (od 1stycznia 1972 r. do 
30 września 1977 r.), mogą zapisać się do programu opieki 
zdrowotnej VA.

» MIĘDZY 1 PAŹDZIERNIKA 2022 r. A 1 PAŹDZIERNIKA 2023 r.: 
Weterani pełniący czynną służbę podczas operacji z okresu 
konfliktu po Wojnie w Zatoce Perskiej lub w walkach przeciwko 
wrogim siłom w okresie działań wojennych po 11 listopada 1998 
r., oraz zwolnieni z służby między 11 września 2001 r. a 1 
października 2013 r., mogą zapisać się do programu opieki 
zdrowotnej VA między 1 października 2022 r. a 1 października 
2023 r. Zapisy są bezpłatne, nie ma opłat rocznych, a opieka 
również może być darmowa.



UPRAWNIENIA DO OPIEKI ZDROWOTNEJ Z USTAWY PACT

Dowiedz się więcej i zarejestruj na VA.gov 
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/

Co to są testy na ekspozycję na substancje toksyczne?
Jak mają pomóc Weteranom? 

Weterani otrzymają pytania o potencjalną ekspozycję na
otwarte paleniska lub inne zagrożenia powszechnie towarzyszące 
środowiskom militarnym. Pomoże to VA w określeniu innych 
potencjalnych zagrożeń dla Weteranów i będzie stanowiło dane do 
przyszłych wytycznych.

Jaki będzie miało to wpływ na uprawnienia
Weteranów z Zatoki Perskiej lub walk po 9/11? 

Ustawa PACT rozszerza uprawnienia do opieki zdrowotnej VA. 
Zachęcamy wszystkich Weteranów do ubiegania się o opiekę 
zdrowotną VA, niezależnie od daty zakończenia służby. 
Uprawnienie do niej zależy od historii służby i innych czynników. 

Weterani pełniący czynną służbę podczas operacji z okresu 
konfliktu po Wojnie w Zatoce Perskiej lub w walkach przeciwko
wrogim siłom w okresie działań wojennych po 11 listopada 1998 
r., oraz zwolnieni z służby:

» Między 11 września 2001 r. a 1 października 2013 r., będą mieli
specjalny okres zapisów między 1 października 2022 r. a 1 
października 2023 r. (o ile wcześniej nie byli zapisani do 
programu opieki zdrowotnej VA). W ciągu tego rocznego okresu 
Weterani otrzymają kolejną szansę ubiegania się o wpisanie na 
listę. Gorąco zachęcamy do jej wykorzystania, aby mieli dostęp 
do opieki zdrowotnej teraz i w przyszłości. Zapisy są bezpłatne, 
nie ma opłat rocznych, a opieka również może być darmowa. 

Co to jest Rejestr Palenisk? Jak można się zarejestrować? 

Rejestr Zagrożeń Powietrznych i Palenisk VA (VA Airborne Hazards 
and Open Burn Pit Registry) ma na celu pomóc VA w lepszym 
zrozumieniu wpływu ekspozycji na zdrowie i aktywnej 
identyfikacji zdrowotnych obaw Weteranów, które mogą oni 
omówić ze swoimi świadczycielami opieki zdrowotnej, w celu 
zapewnienia dodatkowego leczenia.

Weterani wysłani do południowo-zachodniej Azji lub Egiptu po 2 
sierpnia 1990 r. lub do Afganistanu, Dżibuti, Syrii lub Uzbekistanu 
w dniu 11 września 2001 r. lub po nim, są uprawnieni do 
uczestnictwa w rzeczonym rejestrze.

Uczestnictwo jest dobrowolne i nie może wpłynąć prawnie na 
dostęp do opieki zdrowotnej VA lub roszczenia w sprawie 
odszkodowań i świadczeń. Narażenie na konkretne zagrożenie 
powietrzne lub cierpienie na powiązane z nim problemy 
zdrowotne nie jest wymagane, aby uczestniczyć w rejestrze.

Jak można 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 

Wysyłając pocztą wypełniony i podpisany wniosek
o świadczenia zdrowotne, VA Formularz 10-10EZ

Przynosząc wypełniony i podpisany VA Formularz 10-10EZ 
do najbliższego Ośrodka Medycznego lub kliniki VA.  

USTAWA PACT 2022: ZROZUMIENIE UPRAWNIEŃ 
I ŚWIADCZEŃ DO OPIEKI ZDROWOTNEJ

» Po 1 października 2023 r., będą mieli prawo zapisów do 
programu opieki zdrowotnej VA w ciągu 10 lat od zakończenia 
służby.

https://www.va.gov/
https://mobile.va.gov/app/va-health-and-benefits
https://www.va.gov/find-locations/
https://www.publichealth.va.gov/exposures/burnpits/registry.asp
https://veteran.mobilehealth.va.gov/AHBurnPitRegistry/
https://www.va.gov/health-care/apply/application/introduction
https://www.va.gov/find-forms/about-form-10-10ez/
https://www.va.gov/find-forms/about-form-10-10ez/
https://www.publichealth.va.gov/exposures/burnpits/registry.asp



