
KIỂM TRA BỒI THƯỜNG & HƯU ĐÃI, SÀNG LỌC 
PHƠI NHIỄM CHẤT ĐỘC VÀ KIỂM TRA ĐĂNG KÝ
ĐIỂM KHÁC BIỆT LÀ GÌ?

For more information visit:  

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

VA.gov/PACT 

Với việc sàng lọc tiếp xúc với chất độc mới theo yêu cầu ở mục 603 của Dự luật Honoring PACT Act 2022 
(Đạo luật PACT), các Cựu chiến binh có thể có một số câu hỏi về những bài kiểm tra và sàng lọc mà họ cần, 
khi nào họ cần chúng, và mục đích của các bài kiểm tra và sàng lọc này là gì. Biểu đồ so sánh này nêu rõ 
một số điểm khác biệt chính:

LOẠI ĐÁNH GIÁ MỤC ĐÍCH SỰ MÔ TẢ

Bài kiểm tra 
Bồi thường và 
Hưu đãi 
(C&P Exam)

Một phần của quy trình quyết 
định yêu cầu bồi thường để giúp 
xác định dịch vụ phục vụ; và 
đánh giá tình trạng khuyết tật 
cho các mục đích bồi thường.

» Các bài kiểm tra được quản lý như một phần của quy trình 
yêu cầu bồi thường VBA nhưng được thực hiện bởi VHA 
hoặc các nhà cung cấp đã ký kết hợp đồng.

» Việc đăng ký vào chương trình chăm sóc của VA là không 
bắt buộc để nhận các phúc lợi của VA, nhưng các bài kiểm 
tra này là cơ sở để xem xét đủ điều kiện đăng ký vào 
chương trình chăm sóc VA.

Sàng lọc phơi 
nhiễm chất 
độc

Giúp các Cựu chiến binh nhận 
biết khi có mối lo ngại về phơi 
nhiễm và tư vấn cho họ cách kết 
nối với các phúc lợi, nguồn lực và 
dịch vụ.

Đây không phải là một phần của 
quy trình yêu cầu trợ cấp VA.

» VA phải cung cấp sàng lọc phơi nhiễm chất độc cho tất 
cả các Cựu chiến binh đã đăng ký theo yêu cầu của mục 
603 trong Đạo luật PACT.

» Việc sàng lọc sẽ được lặp lại ít nhất 5 năm một lần.
» Quá trình sàng lọc sẽ mất từ 5-10 phút.
» Nếu một Cựu chiến binh có lo ngại về phơi nhiễm, nhân

viên VA sẽ cung cấp cho họ thông tin và nguồn lực bổ 
sung, cũng như tư vấn cho họ về các bước tiếp theo.

Đánh giá 
đăng ký

Thông tin thu thập được sử 
dụng cho mục đích nghiên 
cứu và cải thiện chất lượng, 
thông tin này không dành cho 
chăm sóc lâm sàng, cũng như 
không dùng để đánh giá đủ 
điều kiện nhận chăm sóc sức 
khỏe hay phúc lợi.

» VA có sáu đơn vị đăng ký: Chất độc màu da cam, Nguy cơ
không vận và Hố đốt lộ thiên, Urani nghèo, Chiến tranh
vùng Vịnh, Bức xạ ion hóa và Vết thương bởi các mảnh vỡ
độc hại.

» Đánh giá đăng ký sức khỏe của VA là đánh giá y tế tự
nguyện, miễn phí dành cho Cựu chiến binh, những người
có thể đã tiếp xúc với một số nguy cơ phơi nhiễm ngoài
môi trường trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

» Không bắt buộc phải đăng ký chương trình chăm sóc sức
khỏe VA hoặc nhận các phúc lợi VA khác để có thể tham
gia đăng ký.

» Đợt kiểm tra kéo dài khoảng 60 phút và được thực hiện
bởi một VA hoặc bộ phận quân y. Các cựu chiến binh có 
thể liên hệ với Điều phối viên Sức khỏe Môi trường của cơ 
sở y tế VA gần nhất để được đánh giá đăng ký.

Chương Trình 
Triệu Cựu 
Chiến Binh 
(MVP)

Thông tin thu thập được sử 
dụng cho mục đích nghiên cứu 
và cải thiện chất lượng, thông tin 
này không dành cho chăm sóc 
lâm sàng, cũng như không dùng 
để đánh giá đủ điều kiện nhận 
chăm sóc sức khỏe hay phúc lợi. 
Không liên quan đến sàng lóc 
phơi nhiễm chất độc trực tiếp

» VA sẽ sử dụng thông tin để tìm hiểu về gen, lối sống, kinh
nghiệm quân sự và phơi nhiễm ảnh hưởng như thế nào đến
sức khỏe.

» Những người tham gia trên tinh thần tự nguyện, đồng ý
cung cấp mẫu máu và quyền truy cập an toàn vào hồ sơ sức
khỏe của họ với MVP.

» Không yêu cầu phải đăng ký chương trình chăm sóc sức
khỏe VA để đăng ký MVP. Việc tham gia là tự nguyện.

» Tham gia online tại mvp.va.gov hoặc gọi 866-441-6075 để
sắp xếp cuộc hẹn.

Để tìm hiểu thêm thông tin, hãy ghé thăm:  
www.publichealth.va.gov/exposures/ 
www.VA.gov/PACT

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/
https://www.publichealth.va.gov/exposures/benefits/registry-evaluation.asp



