
BADANIE ZASADNOŚCI ODSZKODOWAŃ I RENT, TESTY 
NA EKSPOZYCJĘ NA SUBSTANCJE TOKSYCZNE I 
PRZYPISANIE DO REJESTRU

For more information visit:  

https://www.publichealth.va.gov/exposures/ 

VA.gov/PACT 

Za sprawą nowych testów na ekspozycję na substancje toksyczne, wymaganych w rozdziale 603 Ustawy 
PACT, Weterani mogą mieć wątpliwości, które badania i testy są im potrzebne, kiedy ich potrzebują,
a także do czego owe badania mają służyć. Poniższa tabela uwydatnia niektóre z kluczowych różnic: 

TYP OCENY CEL OPIS 

Badanie 
zasadności 
odszkodowan
ia i renty 

Element procesu decyzyjnego, 
pomagający w określeniu 
związek ze służbą i stopień 
zaburzenia w celu wyznaczenia 
wielkości odszkodowania. 

»  Badania będące elementem weryfikacji roszczeń przez VBA, 
lecz wykonywane przez VHA lub wybranych zleceniobiorców.  

» Bycie zapisanym do programu opieki VA nie jest wymagane do 
otrzymania świadczeń VA, ale badanie to może stanowić 
podstawę do zapisu do rzeczonego programu.  

Test na 
ekspozycję na 
substancje 
toksyczne 

Pomaga w identyfikacji 
Weteranów z problemem 
ekspozycji i zapewnia im rady 
z zakresu zdobycia świadczeń, 
zasobów i usług.  

Nie jest elementem procesu 
weryfikacji roszczeń o 
świadczenia VA.  

»  VA musi zaoferować testy na ekspozycję na substancje 
toksyczne wszystkim zapisanym Weteranom, zgodnie z wymogami 
rozdziału 603 Ustawy PACT.

»  Testy będą powtarzane co najmniej raz na 5 lat. 

»  Testy trwają od 5 do 10 minut.   

»   Jeśli Weteran ma problem ekspozycji, pracownicy VA przekażą 
mu dodatkowe informacje i zasoby, a także udzielą rad w 
kwestii kolejnych kroków. 

Przypisanie 
do rejestru

Gromadzone informacje 
wykorzystywane są do celów 
badawczych i usprawniających. 
Nie służą do celów opieki 
medycznej, ani określenia 
uprawnień do opieki zdrowotnej 
lub świadczeń.

»   VA ma sześć rejestrów: defoliant, zagrożenia powietrzne 
i otwarte paleniska, uran zubożony, Wojna w Zatoce, 
promieniowanie jonizujące, fragmenty umieszczone w 
toksynach. 

»   Przypisanie do rejestrów zdrowia VA jest bezpłatną i dobrowolną
oceną medyczną dla Weteranów, którzy mogli być narażeni 
na pewne zagrożenia środowiskowe podczas służby 
wojskowej.  

»   Aby uczestniczyć w rejestrze nie trzeba być zapisanym do.  

»  Badania trwają ok. 60 minut i przeprowadzane są przez VA lub 
wojskowy organ świadczący usługi zdrowotne. Weterani 
mogą skontaktować się z Koordynatorem Zdrowia 
Środowiskowego w najbliższej placówce medycznej VA, w 
sprawie otrzymania przypisania do rejestru.  

Program 
Million 
Veteran (MVP)

Gromadzone informacje 
wykorzystywane są do celów 
badawczych i usprawniających. 
Nie służą do celów opieki 
medycznej, ani określenia 
uprawnień do opieki zdrowotnej 
lub świadczeń. Nie obejmują 
bezpośrednich testów na 
ekspozycję na substancje 
toksyczne.

» VA wykorzystuje informacje do pozyskania wiedzy, jak geny, styl życia 
oraz wojskowe doświadczenie i ekspozycje wpływają na zdrowie.

» Uczestnicy świadomie wyrażają zgodę na partycypację, oddanie próbki 
krwi i zapewnienie bezpiecznego dostępu do ich akt medycznych.

» Aby wziąć udział w MVP, nie trzeba być zapisanym do programu opieki 
zdrowotnej VA. Uczestnictwo jest całkowicie dobrowolne.

» Dołącz na stronie mvp.va.gov lub zadzwoń pod 866-441-6075, aby
umówić spotkanie.

Więcej informacji znajdziesz na:  
www.publichealth.va.gov/exposures/ 
www.VA.gov/PACT

CZYM SIĘ RÓŻNIĄ?

programu opieki zdrowotnej VA, ani otrzymywać innych 
świadczeń VA.

https://www.va.gov/disability/va-claim-exam/
https://www.publichealth.va.gov/exposures/benefits/registry-evaluation.asp
https://www.publichealth.va.gov/exposures/coordinators.asp
https://www.publichealth.va.gov/exposures/coordinators.asp
https://www.mvp.va.gov/pwa/
https://www.publichealth.va.gov/exposures/
https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/



