
 
 גאווערנאר קעטי האקול   1/2/2022אויף תיכף ארויסצוגעבן:  

 
 

גאווערנער האקול שרייבט אונטער היסטארישע לעגיסלאציע צו ברענגען דורכזעעדיגקייט און אן  
 אויספירליכע רעגולאטאר סטרוקטור צו אומרעגולירטע פארמאסי בענעפיט פארוואלטער 

  
וועט פארלאנגען לייסענס און רעגיסטראציע פון פארמאסי בענעפיט   S.3762/A.1396לעגיסלאציע  

  פארוואלטער 
  

לעגיסלאציע וועט ברענגען מער דורכזעעדיגקייט צו פַארמַאסּוטיקל קאסטן און ערמעגליכן פאר  
 באהאנדלונג - איינקויפער צו מאכן מער באוואוסטזיניגע באשלוסן איבער זייער געזונטהייט

  
וואס  1396S.3762/A.גאווערנער קעטי האקול האט אנאנסירט דאס אונטערשרייבן פון לעגיסלאציע 

פארלאנגט לייסענסשאפט און רעגיסטראציע פון פארמאסי בענעפיט פארוואלטער. דער ּביל שטעלט אויך  
עגליכן ׳ס מוזן נאכפאלגן ביים צושטעלן סערוויסעס און ערמPBMאוועק אויפגאבעס און פליכטן וואס 

פאר׳ן דעפארטמענט פון פינאנציעלע סערוויסעס צו אינפארסירן דעם געזעץ און באקומען קלאגעס פון  
  באהאנדלונג באזארגער. -איינקויפער, פארמאסיס, און געזונטהייט

  
״אינדערמיט פון אן אלוועלטליכן געזונטהייט קריזיס איז גאר וויכטיג אז מיר נעמען יעדע געלעגנהייט צו  

האט  רבעסערן די געזונטהייט באהאנדלונג סיסטעם און רעדוצירן קאסטן פאר ניו יארקער,״  פא
״דער היסטארישער געזעץ שאפט די מערסט גרונטליכע רעגולאטאר צוגאנג  גאווערנער האקול געזאגט.

אין דעם לאנד פאר פארמאסי בענעפיט פארוואלטער, העכערן דורכזעעדיגקייט פאר איינקויפער און  
שיינען א ליכט אויף די קאסטן פון פרעסקריפשען מעדיצינען. נאוויגירן קאסטן פארבינדן מיט מעדיצינען  

קען זיין שווער, און דערפאר בין איך שטאלץ אונטערצושרייבן די לעגיסלאציע עס צו מאכן   און אינשורענס
  פיל גרינגער.״

  
פארלאנגט לייסענסשאפט פאר פארמאסי בענעפיט פארוואלטער און   S.3762/A.1396לעגיסלאציע  

עגליכט אויך פאר׳ן  ערקלערט זייער אויפגאבעס און פליכטן אלס סערוויס ּפרָאוויידערס. דער ּביל ערמ
פארלעצט דער געזעץ און וועט  PBMדעפארטמענט פון פינאנציעלע סערוויסעס צו באקומען ווען א 

   ׳ס פאלגן אויס די סטאנדארטן לויט די געזעץ און רעגולאציע. PBMפארזיכערן 
  

״דער  אמטירנדע סופעראינטענדענט פון פינאנציעלע סערוויסעס עדריענע עי. העריס האט געזאגט, 
דעפארטמענט פון פינאנציעלע סערוויסעס שטייט גרייט איינצופירן די היסטארישע לעגיסלאציע וואס איז  

אנגייענדע פריאריטעט פון דעם דעפארטמענט. די רעגולאציע פון פארמאסי בענעפיט  -געווען א לאנג 
ון הויכע פרעסקריפשען פארוואלטער פארטרעט די קומענדע וויכטיגע טריט אין זיך נעמען צו די תוצאות פ

מעדיצין פרייזן פאר איינקויפער און געזונטהייט אינשורענס פרעמיומס. מיר זענען שטאלץ אז גאווערנער  
רעגולאטאר רעזשים אין דעם לאנד און זענען  PBMהאקול האט איינגעשאפט די מערסט גרונטליכע 

דער פריער אומרעגולירטע   קאנפידענט אז מיר וועלן ענדליך ברענגען נויטיגע רעפארמען צו
 אינדוסטריע.״ 

  



אינדוסטריע איז געגאנגען אומרעגולירט גענוג לאנג   PBM״די  סענאטאר ניעל ברעסלין האט געזאגט,
׳ס, סיי דא אין ניו יארק און סיי איבער׳ן לאנד האבן אויסגעניצט די חסרון פון דורכזעעדיגקייט PBMשוין. 

׳ס צו א  PBMפאקוסירטע לעגיסלאציע וועט האלטן -אויפ׳ן חשבון פון פאציענטן׳ס וואוילזיין. די פאציענט
טייען אין אונזער  סטאנדארט פון אויסצייכענונג וואס איז געפאדערט דורך אלע פאראינטערעסירטע פאר

-העלטקעיר באזארגונג סיסטעם. א דאנק אייך גאווערנער האקול פאר׳ן אונטערשרייבן די קריטיש
 וויכטיגע שטיקל לעגיסלאציע.״ 

  
׳ס זענען ברייט אנערקענט אלס הויפט PBM״מיטגליד ריטשערד גאטפריעד האט געזאגט, -אסעמבלי 

נען געווען א שווארצע קעסטל וואס אפערירט אין געהיים אן שפילער אין אויפטרייבן דרָאג קאסטן. זיי זע
אומארנטליכע באהאנדלונג פון זעלבסטשטענדיגע פארמאסיסטן ווערט  PBMעפעקטיווע רעגולאציע, און 

ערגער אזוי ווי געזונטהייט פלענער פאראייניגן זיך מיט טשעין פארמאסיס. דער דאזיגער נייער געזעץ  
און דורכזעעדיגקייט אין דעם סעקטאר פון דעם העלטקעיר סיסטעם. איך דאנק  וועט באזארגן אויפזיכט 

גאווערנער האקול, סענאט ספאנסירן ניעל ברעסלין, אסעמבלי סּפיקער קארל היעסטי, און מיין אסעמבלי 
קאלעגעס קעווין קעיהיל און דזשאן מעקדאנעלד פאר זייערע שווערע ארבעט אויף איינצופירן דעם ּביל  

 עזעץ.״ אלס ג
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