
Paano mag-a-apply ang mga Beterano sa health care ng VA? 

Mag-apply online sa VA.gov/health-care/apply/application/introduction. 

Tumawag sa toll-free  hotline sa 877-222-8387, M-F, 8:00 a.m.  - 8:00 p.m. ET.

Magpadala ng kompleto at nilagdaang Application para sa Health 
Benefits  (VA Form 10-10EZ). 

Magdala ng kompleto at nalagdaang VA Form 10-10EZ sa 
iyong pinakamalapit na medical center o clinic o humingi ng 
tulong sa Department of Veterans Affairs Service Officer ng iyong 
estado. Humingi ng tulong sa paghahain ng iyong claim 
sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa isang 
akreditadong representative.

KARANIWANG MGA TANONG SA PACT ACT

U.S. Department  
of Veterans Affairs

Alamin ang higit pa at mag-sign up sa  VA.gov/PACT 
I-download ang VA Health and Benefits App
Tumawag sa1-800-MyVA411 (1-800-698-2411)
Maghanap ng VA sa VA.gov/find-locations/

vietnam gulf war post-9/11

Para sa mga Beterano 
ng Gulf War at post 
9-11, kabilang dito ang:

Brain cancer, Glioblastoma, anumang 
uri ng Respiratory (kaugnay sa 
paghinga) cancer, anumang uri ng 
Gastrointestinal cancer, anumang uri 
ng Head cancer, anumang uri ng 

Lymphoma, anumang uri ng 
Lymphomatic cancer, Neck cancer, 

Pancreatic cancer, anumang uri ng 
Reproductive cancer, Kidney cancer, 

Melanoma, Asthma (na-diagnose 
pagkatapos ng serbisiyo), Chronic 

rhinitis, Chronic sinusitis,  Constrictive 

bronchiolitis o obliterative 

bronchiolitis,  

Emphysema, Granulomatous 

disease, Interstitial lung disease 

(ILD), Pleuritis, Pulmonary fibrosis, 

Sarcoidosis, Chronic bronchitis, 

Chronic obstructive pulmonary 

disease (COPD).

Para sa mga Beterano sa 
Vietnam at iba pang Beterano 
na nahantad sa mga taktikal 
na herbicide, kabilang dito 
ang dalawang presuntive 
condition ng Agent Orange:

Monoclonal gammopathy of 

undetermined significance (MGUS), 
Mataas na presyon ng dugo 

(hypertension).

Kung ang isang Beterano ay tinanggihan dati ng 
isang claim, ano ang maaari nilang gawin?
Makikipag-ugnayan ang VA sa mga Beterano kapag ang presumption 
of service connection ay naitatag o nabago. Gayunpaman, ang mga 
Beterano na dating tinanggihan ng isang claim na nauugnay sa 
pagkahantad sa lason ay hinihikayat na maghain ng karagdagang 
claim. Kapag natanggap ang isang karagdagang claim, susuriin ng VA 
ang claim sa ilalim ng bagong batas.

Ang PACT Act ay isang bagong batas na nagpapalawak ng health care ng VA at 
mga benepisyo para sa mga Beterano na nahantad sa mga burn pit at iba pang 
mga nakakalason na sangkap. Tinutulungan kami ng batas na ito na magbigay 
sa mga henerasyon ng mga Beterano—at sa kanilang mga survivor—ng 
pangangalaga at mga benepisyo na karapatan nilang makuha.

Ang Act ay (1) nagpapalawak ng eligibility sa health care ng VA para sa mga 
Beterano na nahantad sa lason at mga Beterano ng Vietnam era, Gulf War era, 
at Post-9/11 era, at (2) nagpapalawak ng eligibility sa benepisyo para sa mga 
Beterano na nahantad sa mga nakakalason na sangkap.

Anong mga bago o pinalawak na presumption ang 
gagawin ng Act at kailan ito magkakabisa?
ANG MGA BETERANO AT SURVIVOR AY MAAARING MAGHAIN AGAD NG MGA CLAIM PARA SA 
LAHAT NG MGA KONDISYON NA NAKATALA SA PACT ACT.

Ano ang mga pangunahing bahagi ng PACT Act?

Ang Act ay nagpapalawak ng eligibility sa health care 
ng VA para sa mga Beterano na nahantad sa lason at 
mga Beterano ng Vietnam era, Gulf War era, at Post-9/11 
era. 

Ang VA ay magpapabuti ng proseso ng paggawa ng 
desisyon para sa pagtukoy kung anong mga 
kondisyong medikal ang isasaalang-alang para sa 
presumptive status.

Ang bawat naka-enroll na Beterano ay makakatanggap 
ng paunang toxic exposure screening at isang follow-
up na screening nang hindi bababa sa bawat limang taon. 
Ang mga Beterano na hindi naka-enroll, ngunit 
kwalipikadong mag-enroll, ay magkakaroon ng 
pagkakataong mag-enroll at tumanggap ng screening.

Ang mga kawani ng health care ng VA at mga nagpoproseso 
ng claim ay makakatanggap ng edukasyon at pagsasanay 
na nauugnay sa pagkahantad sa lason.

Ang Act ay nangangailangan ng mga pananaliksik 
tungkol sa dami ng namamatay na mga Beterano na 
naglingkod sa Timog-kanlurang Asya sa panahon ng Gulf 
War, health trend ng mga Beterano ng Post-9/11, at 
cancer rate ng mga Beterano. 

Tutulungan ng Act ang VA na bumuo ng mas malakas, 
mas bihasang manggagawa upang matugunan ang 
lumalaking pangangailangan sa mga benepisyo at serbisyo.

Pinahihintulutan ng Act ang 31 bagong pasilidad sa 
buong bansa, na nagbibigay ng higit na access sa health 
care ng VA.

Paano makakapaghain ng claim ang 
isang Beterano?

Dapat kompletuhin ng mga Beterano na gustong maghain 
ng claim ang VA Form 21-526EZ para mag-apply para sa 
mga benepisyo at magsumite ng anumang sumusuportang 
ebidensya.

Upang matutunan ang tungkol sa karaniwang mga claim sa 
kapansanan sa VA, mga karagdagang claim, mga secondary 
claim, at higit pa, bisitahin ang: VA.gov/disability/how-to-
file-claim/when-to-file.
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