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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE PRZEŁOMOWĄ USTAWĘ 
WPROWADZAJĄCĄ PRZEJRZYSTOŚĆ I KOMPLEKSOWĄ STRUKTURĘ PRAWNĄ 

DLA NIEUREGULOWANYCH DOTĄD PODMIOTÓW ZARZĄDZAJĄCYCH 
ŚWIADCZENIAMI FARMACEUTYCZNYMI  

  
Ustawa S.3762/A.1396 będzie wymagać od podmiotów zarządzających 

świadczeniami farmaceutycznymi licencji i rejestracji  
  

Ustawa wprowadzi przejrzystość kosztów leków oraz pozwoli konsumentom na 
dokonywanie bardziej świadomych wyborów dotyczących ich opieki zdrowotnej  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła podpisanie ustawy S.3762/A.1396, która przewiduje 
wprowadzenie licencjonowania i rejestracji podmiotów zarządzających świadczeniami 
farmaceutycznymi (phramacy benefit managers, PBM). Ustawa określa również 
obowiązki i zobowiązania, które podmioty PBM muszą przestrzegać podczas 
świadczenia usług, a także pozwala departamentowi ds. usług finansowych na 
egzekwowanie prawa i przyjmowanie skarg od konsumentów, aptek i podmiotów 
świadczących usługi zdrowotne.  
  
„W samym środku globalnego kryzysu zdrowia publicznego, ważne jest, abyśmy 
wykorzystali każdą okazję do poprawy systemu opieki zdrowotnej i zmniejszenia 
kosztów dla mieszkańców stanu Nowy Jork”, powiedziała gubernator Hochul. „Ta 
przełomowa ustawa tworzy najbardziej kompleksowe ramy prawne w kraju dla 
podmiotów zarządzających świadczeniami farmaceutycznymi, zwiększając 
przejrzystość dla konsumentów i pokazując koszty leków na receptę. Rozeznanie się w 
kosztach związanych z lekami i ubezpieczeniem może być trudne, dlatego jestem 
dumna, że mogę podpisać tę ustawę, która to ułatwi”.  
  
Ustawa S.3762/A.1396 wymaga od podmiotów zarządzających świadczeniami 
farmaceutycznymi posiadania licencji i określa ich obowiązki oraz zobowiązania jako 
dostawców usług. Ten projekt ustawy umożliwia również departamentowi ds. usług 
finansowych na otrzymywanie skarg w przypadku naruszenia prawa przez podmioty 
PBM i zapewni, że będą one przestrzegać standardów ustanowionych przez prawo i 
regulacje.  
  

Pełniąca obowiązki kuratora ds. usług finansowych, Adrienne A. Harris, 
powiedziała: „Departament ds. Usług Finansowych jest gotowy do wdrożenia tego 



historycznego prawa, które od dawna stanowiło priorytet. Regulacja działalności 
podmiotów zarządzających świadczeniami farmaceutycznymi stanowi kolejny ważny 
krok w walce ze skutkami wysokich cen leków na receptę dla konsumentów oraz opłat 
za składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jesteśmy dumni, że gubernator Hochul 
zapewniła najbardziej wszechstronny system regulacyjny dla podmiotów PBM w kraju i 
wierzymy, że w końcu wprowadzimy potrzebne reformy do tego dotychczas 
nieuregulowanego sektora”.  

  
Senator, Neil Breslin, powiedział: „Sektor podmiotów PBM już wystarczająco długo 
pozostaje nieuregulowany. Podmioty PBM, zarówno tutaj w stanie Nowy Jork, jak i w 
całym kraju, wykorzystują brak przejrzystości kosztem dobra pacjentów. To 
ukierunkowane na pacjenta ustawodawstwo będzie wymagać od podmiotów PBM 
spełniania standardów doskonałości, które są niezbędne dla wszystkich innych 
interesariuszy w naszym systemie opieki zdrowotnej. Dziękuję gubernator Hochul za 
podpisanie tego niezwykle ważnego aktu prawnego”.  
  
Członek Zgromadzenia, Richard Gottfried, powiedział: „Podmioty PBM są 
powszechnie uznawane za kluczowe w podnoszeniu kosztów leków. Stanowią one 
swego rodzaju działającą w ukryciu „czarną skrzynkę” oraz nie są regulowane przez 
skuteczne ramy prawne, a złe traktowanie niezależnych farmaceutów przez podmioty 
PBM jeszcze bardziej pogłębia ich sytuację w miarę wprowadzania planów zdrowotnych 
do aptek sieciowych. To nowe prawo zapewni skuteczny nadzór i przejrzystość dla tego 
sektora systemu opieki zdrowotnej. Dziękuję gubernator Hochul, sponsorowi Senatu, 
Neilowi Breslinowi, przewodniczącemu Zgromadzenia, Carlowi Heastie, oraz moim 
kolegom ze Zgromadzenia, Kevinowi Cahillowi i Johnowi McDonaldowi, za ich ciężką 
pracę nad wprowadzeniem tej ustawy w życie”.  
  

###  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 

Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ZREZYGNUJ 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb56d122db4e64a26b9d708d9ce1a9c59%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637767436120498119%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=E40Q9rRxEXg17BmBaEKoDOFDGMcDl9AMnMexLfK9VO0%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES482F9F58097760F2852587BE006300FE00000000000000000000000000000000&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb56d122db4e64a26b9d708d9ce1a9c59%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637767436120498119%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=ZAX1UZC79XtajjxkFBnbI6ks5OyPGz5gVQMpR%2FXETG0%3D&reserved=0

