
USTAWA PACT i WOJNA W ZATOCE PERSKIEJ, 
WETERANI OKRESU PO 9/11

Ustawa PACT, podpisana 10 sierpnia 2022 r., rozszerza prawo 
do opieki zdrowotnej na szereg grup Weteranów, którzy mogli 
wcześniej nie mieć takowych uprawnień.

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.

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

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

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

Weterani biorący udział w: 

Operacji Enduring Freedom      Operacji Iraqi Freedom 
Operacji Freedom’s Sentinel      Operacji New Dawn  
Operacji Inherent Resolve Operacji Resolute Support

SPECJALNY OKRES ZAPISÓW: 
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.

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

• Smog • Ryzyko zawodowe
• Chemikalia • Środki bojowe

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.

Ustawa PACT dodaje ponad 20 nowych stanów 
zdrowotnych, pozwalających domniemywać 
występowanie zaburzenia. Poznaj je na VA.gov/PACT.

Weź udział w ARejestrze zagrożeń powietrznych i otwartych 
palenisk, aby pomóc VA w lepszym zrozumieniu potencjalnych 
skutków dla zdrowia, jakie niosą ekspozycje, oraz czynnej 
identyfikacji obaw zdrowotnych Weteranów, o których mogliby 
porozmawiać oni ze świadczycielami opieki zdrowotnej, w celu 
uzyskania opieki kontrolnej.

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 znajduje się w sieci pod adresem 
VA.gov/PACT.

4 SPOSOBY UBIEGANIA SIĘ O OPIEKĘ ZDROWOTNĄ

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

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

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

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

4 SPOSOBY NA ROZPOCZĘCIE UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA 

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

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

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

Poradź się akredytowanego 
Urzędowego Asystenta Weterana 
(VSO)   
VA.gov/ogc/apps/accreditation/
index.asp

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/

• Promieniowanie
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