
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 1/ 2 للنشر فوًرا: 

 
 

الحاكمة هوكول توقع على تشريع هام إلضفاء الشفافية ووضع إطار تنظيمي شامل لمديري المزايا الصيدالنية غير  
  المسجلين

  
  ترخيص وتسجيل مديري المزايا الصيدالنية S.3762/A.1396سيتطلب التشريع 

  
ستضفي التشريعات الشفافية على تكاليف المستحضرات الصيدالنية وتتيح للمستهلكين اتخاذ خيارات مدروسة أكثر بشأن  

  الرعاية الصحية الخاصة بهم
  

الذي ينص على ترخيص وتسجيل مديري المزايا   S.3762/A.1396أعلنت الحاكمة كاثي هوكول عن التوقيع على التشريع 
الصيدالنية. يحدد مشروع القانون أيًضا الواجبات وااللتزامات التي يجب أن يتبعها مديرو المزايا الصيدالنية عند أداء 

  ة الصحية.الخدمات ويسمح إلدارة الخدمات المالية بإنفاذ القانون وتلقي الشكاوى من المستهلكين والصيدليات ومقدمي الرعاي 
  

"في خضم أزمة الصحة العامة العالمية، من األهمية بمكان أن ننتهز كل فرصة لتحسين نظام الرعاية الصحية وخفض  
"يؤسس هذا القانون التاريخي اإلطار التنظيمي األكثر شموالً في   قالت الحاكمة هوكول. التكاليف على سكان نيويورك،"

الشفافية للمستهلكين ويسلط الضوء على تكلفة األدوية الموصوفة. قد يكون    الوالية لمديري المزايا الصيدالنية، مما يزيد من 
  البحث عن التكاليف المرتبطة باألدوية والتأمين أمًرا صعبًا، لذلك أنا فخورة بتوقيع هذا التشريع لتسهيل األمر كثيًرا."

  
يص ويحدد واجباتهم والتزاماتهم  من مديري المزايا الصيدالنية الحصول على ترخ S.3762/A.1396يتطلب التشريع 

كمقدمي خدمات. يسمح مشروع القانون هذا أيًضا إلدارة الخدمات المالية بتلقي الشكاوى عندما يخالف أحد مديري المزايا  
  الصيدالنية القانون وسيضمن التزام مديري المزايا الصيدالنية بالمعايير المنصوص عليها في القانون والالئحة التنظيمية.

  

"إن إدارة الخدمات المالية على استعداد لتنفيذ هذا التشريع التاريخي  قالت مديرة الخدمات المالية باإلنابة، أدريان إيه هاريس: 
يمثل تنظيم مديري المزايا الصيدالنية الخطوة المهمة التالية في معالجة آثار ارتفاع  الذي كان يمثل أولوية طويلة األمد للدائرة. 

أسعار األدوية الموصوفة على المستهلكين وأقساط التأمين الصحي. نحن فخورون بأن الحاكمة هوكول قد أّمنت المنظومة 
قون من أننا سنقوم أخيًرا بإدخال اإلصالحات الالزمة  التنظيمية األكثر شمولية لمديري المزايا الصيدالنية في البالد، ونحن واث

  لهذه الصناعة غير المنظمة سابقًا."

  
لقد استفاد مديرو   "لقد ظلت صناعة المزايا الصيدالنية دون تنظيم لفترة طويلة بما فيه الكفاية. قال السناتور نيل بريسلين:

حاء البالد، من االفتقار إلى الشفافية على حساب رفاهية المرضى.  المزايا الصيدالنية، سواء هنا في نيويورك أو في جميع أن
سيصنف هذا التشريع الذي يركز على المريض مديري المزايا الصيدالنية وفقًا لمعيار التميز المطلوب من قبل جميع أصحاب  

  هذا التشريع المهم للغاية."المصلحة اآلخرين في نظام تقديم الرعاية الصحية لدينا. شكًرا للحاكمة هوكول لتوقيعها على 
  

: "يحظى مديرو المزايا الصيدالنية باعتراف واسع النطاق كالعبين رئيسيين  قال عضو الجمعية التشريعية ريتشارد جوتفريد 
في زيادة تكاليف األدوية. لقد كانوا كصندوق أسود يعملون في الخفاء دون تنظيم فعال، وتزداد سوء معاملة مديري المزايا  

دالنية للصيادلة المستقلين سوًءا مع اندماج الخطط الصحية في سلسلة الصيدليات. سيوفر هذا القانون الجديد رقابة فعالة  الصي
وشفافية في هذا القطاع من نظام الرعاية الصحية. أشكر الحاكمة هوكول، وراعي القانون في مجلس الشيوخ نيل بريسلين،  



الجمعية كيفن كاهيل وجون ماكدونالد على عملهم الجاد لتحويل هذا التشريع إلى  ورئيس الجمعية كارل هيستي، وزمالئي في
  قانون."
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