
Testy na możliwość ekspozycji na substancje toksyczne

Każdy zapisany weteran przejdzie wstępny test na możliwośc 
ekspozycji na substancje toksyczne oraz test kontrolny co 
najmniej raz na pięć lat. Niezapisani lecz uprawnieni Weterani 
dostaną okazję na zapis i przejścia testu. 

Ustawa PACT to nowy przepis rozszerzający program opieki zdrowotneji 
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.
Rzeczony przepis poszerza prawo do opieki zdrowotnej na szereg grup 
Weteranów, którym mogło ono nie przysługiwać wcześniej i wymaga od VA 
rozkładania na etapy leczenia szpitalnego, usług medycznych i pobytu 
w domach opieki dla trzech nowych kategorii Weteranów:

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.

2 sierpnia 1990 r., w Bahrajnie, Iraku, Kuwejcie, Omanie, 
Katarze, Arabii Saudyjskiej, Somalii lub ZEA.

Operacji Enduring Freedom Operacji Freedom’s Sentinel

Operacji Iracka Wolność  

Operacji Inherent Resolve 

Operacji New Dawn 

Operacji Resolute Support

Weterani służący w tych krajach podczas konkretnych okresów, mogą zapisać 
się do programu 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.

Laos
1 grudnia 1965 r. - 30 września 1969 r.

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

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

Kambodża
Memot lub Krek w prowincji, 
Kampong Cham
16 - 30 kwietnia 1969 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.

PRAWO DO OPIEKI ZDROWOTNEJ VA W RAMACH USTAWY PACT

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/
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WAŻNE DATY

10 SIERPNIA 2022: 
Ustawa PACT wchodzi w życie.

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.

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 
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.

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

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.

VA opublikuje więcej szczegółów o Ustawie PACT oraz 
świadczeniach za zaburzenia wynikające z ekspozycji na 
VA.gov/PACT, gdy tylko będą one dostępne.

Kategoria 2: Weterani przydzieleni do stacjonowania w konkretnych 
miejscach (wliczając to przestrzeń powietrzną nad tymi 
miejscami) w konkretnym czasie w następujące dni lub po 
nich:

11 września 2001 r., w Afganistanie, Dżibuti, Egipcie, 
Jordanii, Libanie, Syrii, Uzbekistanie, Jemenie lub innym 
kraju określonym przez VA mianem istotnego.

Kategoria 3: Weterani biorący udzial w:

http://www.VA.gov/PACT
https://mobile.va.gov/app/va-health-and-benefits
http://VA.gov/find-locations/
http://www.VA.gov/PACT



