Program zdrowia WTC
Proces oceny inwalidztwa
Jak przebiega proces oceny inwalidztwa w Programie Zdrowia WTC?
Fundusz VCF pracuje z Programem Zdrowia WTC w celu wdrożenia procesu oceny inwalidztwa
dla wnioskodawców, którzy są inwalidami w wyniku uszczerbku na zdrowiu uprawniającym ich
do otrzymania odszkodowania, lecz nie posiadają decyzji dotyczącej zupełnego i trwałego
inwalidztwa z innego źródła, takiego jak urząd Social Security Administration, programu
odszkodowań Worker's Compensation, od prywatnego lekarza lub firmy ubezpieczeniowej.
Program ten pozwala Państwu na otrzymanie oceny inwalidztwa w związku z Państwa
wnioskiem VCF.
Program ten nie jest jednak dla każdego. Jest on przeznaczony dla wnioskodawców o
częściowym lub pełnym inwalidztwie z powodu uszczerbku na zdrowiu uprawniającym do
otrzymania odszkodowania lecz nie posiadają, lub nie mogą uzyskać decyzji o inwalidztwie z
jednego ze standardowych źródeł. Wnioskodawcy, którzy posiadają decyzję o inwalidztwie w
wyniku uszczerbku na zdrowiu nie uprawniającym do otrzymania odszkodowania, mogą być
kandydatami do programu jeżeli ich uszczerbek na zdrowiu uprawniający do otrzymania
odszkodowania przyczynił się do inwalidztwa.
Kto może wziąć udział w tym procesie?
Muszą Państwo spełnić następujące warunki, aby kwalifikować się do oceny inwalidztwa w
Programie Zdrowia WTC:
1. Są Państwo członkiem Programu Zdrowia WTC.
2. Fundusz VCF ustalił, że kwalifikują się Państwo z powodu co najmniej jednego
uszczerbku na zdrowiu zatwierdzonego przez Program Zdrowia WTC.
3. Nie posiadają Państwo pełnej decyzji o inwalidztwie w wyniku uszczerbku na
zdrowiu uprawniającym do otrzymywania odszkodowania wydanej przez stronę
trzecią, taką jak urząd Social Security lub program odszkodowań Worker's
Compensation.
4. Nie pracują Państwo obecnie lub zarabiają Państwo o wiele mniej niż przed
zachorowaniem na chorobę związaną z wydarzeniami z 11 września, która wpłynęła na
Państwa pracę.
5. Państwa uszczerbek na zdrowiu zatwierdzony przez Program Zdrowia WTC może
zostać uznany za przyczyniający się do inwalidztwa .
Co muszę zrobić, aby zakwalifikować się do tego procesu?
W ramach naszego rutynowego przeglądu wniosków, VCF identyfikuje wnioskodawców, którzy
mogą być kandydatami do procesu oceny inwalidztwa Programu Zdrowia WTC. Jeżeli uważają
Państwo, że są odpowiednimi kandydatami i potwierdzili Państwo, że spełnione są kryteria do
oceny inwalidztwa, można poprosić, aby fundusz VCF wziął Państwa pod uwagę jako
kandydata do procesu oceny inwalidztwa, podejmując następujące kroki:
• Jeżeli złożyli Państwo uprzednio prośbę o ocenę inwalidztwa przed uznaniem
uprawnień przez VCF w wyniku co najmniej jednego uszczerbku na zdrowiu
uprawniającego do otrzymania odszkodowania zatwierdzonego przez Program
Zdrowia WTC: muszą Państwo złożyć ponownie swoją prośbę, gdy VCF wyda decyzję
o uznaniu uprawnień oraz ustali, że kwalifikują się Państwo w wyniku co najmniej
jednego zatwierdzonego uszczerbku na zdrowiu.
• Jeżeli otrzymali już Państwo decyzję o odszkodowaniu: do swojego wniosku muszą
Państwo dodać dokument z prośbą do VCF o ocenę Państwa kandydatury do procesu
oceny inwalidztwa. Jeżeli zostaną Państwo poddani ocenie i zostanie wydana decyzja o
inwalidztwie, będą Państwo musieli dokonać poprawki w swoim wniosku, w momencie
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gdy VCF zacznie akceptację nowych wniosków. Mimo, że VCF przejrzy Państwa
prośbę o ocenę inwalidztwa, nie przejrzymy żadnych nowych informacji
dotyczących odszkodowania ani też nie obliczymy dodatkowych strat dopóki
nowe zasady i procedury nie zostaną sfinalizowane.
Poza zgłoszeniem prośby o ocenę Państwa kandydatury do programu, muszą Państwo również
złożyć następne informacje:
• Oświadczenie potwierdzające, że nie otrzymali Państwo pełnej decyzji o inwalidztwie
powstałym w wyniku uszczerbku na zdrowiu, które według VCF uprawniają do
otrzymywania odszkodowania. Dodatkowo, jeżeli Państwo tego jeszcze nie zrobili,
muszą Państwo złożyć formularz zgody z urzędu Social Security Administration
(Załącznik 1 do formularza o odszkodowanie)
• Dokumentacja potwierdzająca Państwa pracę i/lub zarobki, aby wykazać, że obecnie nie
mają Państwo dochodów, które w przybliżeniu są takie same lub większe niż dochód z
okresu poprzedzającego Państwa domniemane inwalidztwo. Można spełnić ten warunek
poprzez złożenie formularza zgody z Social Security Administration (Załącznik 1 do
formularza o odszkodowanie), zeznania podatkowe lub formularze W2, dokumenty
poświadczające okresy pracy na przekroju lat, w tym historię zatrudnienia z Social
Security, którą można uzyskać od SSA za pośrednictwem Internetu, lub oświadczenie
zawierające przeszłe i obecne zatrudnienie oraz/lub dochody.
• Dokumenty, które zawierają uszczerbek na zdrowiu zatwierdzony przez Program
Zdrowia WTC służą jako oświadczenie o inwalidztwie złożone w dobrej wierze. Mogą
one być oparte na rodzaju potwierdzonego uszczerbku na zdrowiu (takiego jak
nowotwór w trakcie leczenia) lub medycznych dokumentów z potwierdzonym
uszczerbkiem na zdrowiu (na przykład wyniki testów lub osobiste oświadczenie).
Na czym polega ten proces?
Poniżej znajdują się główne fazy tego procesu:
Step 1. Po potwierdzeniu przez VCF Państwa kandydatury do procesu oceny,
powiadomimy Program Zdrowia WTC i tymczasowo zatrzymamy rozpatrywanie
Państwa wniosku, dopóki nie otrzymamy wyników oceny inwalidztwa. Wyślemy
również Państwu pismo z wyjaśnieniem całego procesu oraz z prośbą o ustalenie
dnia badania.
Step 2. Sami Państwo zadecydują, czy chcą kontynuować proces oceny. Jeżeli chcą
Państwo poddać się ocenie, skontaktują się Państwo z ośrodkiem w celu ustalenia
daty badania, a wtedy będą oni z Państwem w kontakcie w związku z ich
procedurami. Jeżeli zadecydują Państwo, że nie chcą poddać się ocenie, muszą
Państwo powiadomić o tym VCF.
Step 3. Następnie należy udać się do ośrodka Programu Zdrowia WTC w celu dokonania
badania.
Step 4. Ośrodek przygotuje raport z oceny inwalidztwa, w tym podsumowanie lekarza,
i wyśle go bezpośrednio do Państwa.
Step 5. Muszą Państwo dołączyć ten raport do swojego wniosku. Dowiemy się w ten
sposób, że ocena została zakończona. Wysyłając raport, proszę wybrać rodzaj
dokumentu „WTCHP Ocena Inwalidztwa” Jeżeli zajdzie taka potrzeba, mogą
Państwo również wysłać raport pocztą do VCF.
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Step 6. Zatrzymanie Państwa wniosku zostanie odwołane i będziemy kontynuować jego
rozpatrywanie, aż do momentu finalizacji nowych zasad i procedur dla wniosków z
grupy B.
Jak długo trwa cały proces?
Po badaniu przez lekarza Programu Zdrowia WTC proces ten nie powinien już potrwać długo.
Ośrodki zdrowia są jednak wyłącznie odpowiedzialne za harmonogram badań. Po badaniu
centrum potrzebuje około dwóch tygodni na przygotowanie raportu i wysłanie go do Państwa.
Jeżeli ustalą Państwo datę wizyty, lecz się na nią nie stawią bez uprzedniego powiadomienia
ośrodka, ośrodek powiadomi wtedy VCF i wydamy decyzję bez oceny inwalidztwa.
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