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  الطبية الوصفات أدوية تكاليف لمعالجة جديد  مراقبة مكتب إنشاء عن تعلن هوكول الحاكمة
  

   مكتب جديد لمزايا الصيدليات لإلشراف على صناعة إدارة مزايا الصيدليات غير المنظمة
  

   المستقلة  الصغيرة والشركات المستهلكين لحماية معايير لوضع المالية الخدمات وزارة توجه
  

تطلب من مديري مزايا الصيدليات التسجيل في المكتب الجديد بحلول األول من حزيران/يونيو وإرسال التقرير السنوي  
  بحلول األول من تموز/يوليو

  
  اإللكتروني DFS موقعواإلبالغ على  PBM حول التسجيل في إرشاداتتتوفر اآلن 

  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن النهج األول في البالد لتحقيق اإلشراف المطلوب بشدة على مديري مزايا الصيدليات 
مديرو مزايات الصيدليات هم الوسطاء الرئيسيون في   من خالل إنشاء مكتب مزايا الصيدليات التابع إلدارة الخدمات المالية.

صفة طبية والذين ظلوا بدون إشراف تنظيمي ويتحكمون لفترة طويلة في أسعار األدوية سلسلة توريد األدوية التي تستلزم و
للخطط الصحية ومبالغ السداد للصيدليات. سيتم تكليف المكتب الجديد بترخيص الصناعة واإلشراف عليها إضافة إلى مراقبة  

  تأثير مديري مزايا الصيدليات على المستهلكين وتكلفة الرعاية الصحية.
  

   19-( فإن من األهمية بمكان أن ننتهز كل جائحة كوفيد COVID-19"بينما نواصل تعافينا من آثار ) قالت الحاكمة هوكول،
ستوفر هذه الهيئة التنظيمية البارزة إشرافًا دقيقًا    فرصة لتحسين نظام الرعاية الصحية وخفض التكاليف لسكان نيويورك.

مفترسة في صناعة مديري مزايا الصيدليات غير المنظمة إلى حد كبير. ستبقى إدارتي  لحماية المستهلكين من الممارسات ال
   ملتزمة ببذل كل ما في وسعها لتقليل عبء التأمين الصحي وتكاليف األدوية التي تستلزم وصفة طبية على سكان نيويورك."

  
( في  PBMلحاكمة كاثي هوكول القانون التنظيمي األكثر شموالً لمديري مزايا الصيدلة )ا وقعت في وقت سابق من هذا العام

( اآلن القدرة على معالجة DFSتمتلك )  ( لترخيص الصناعة واإلشراف عليها.DFSالبالد ويخصص صالحيات جديدة إلى )
( والتي بدورها ستساعد في خفض تكاليف األدوية PBMناعة ) الممارسات اإلشكالية المبلغ عنها على نطاق واسع في ص

والتأمين الصحي وحماية سكان نيويورك الذين يصلون إلى هذه األدوية ودعم صيدليات نيويورك وكثير منها عبارة عن 
   شركات صغيرة مستقلة. 

  
ماليين دوالر لتمويل  5، أّمنت الحاكمة هوكول اعتماًدا بقيمة 2023ميزانية الوالية التي سنت لعام  إضافة إلى ذلك، مع إقرار 
مع تطور البرنامج بالكامل سيتم تعويض تكاليف إدارة هذه المبادرة من خالل تطبيق الرسوم  المكتب الجديد وتوظيفه.

النتائج مما يضمن أن تكلفة تنظيم هذه الصناعة ستقع على   والتقييمات والعقوبات مباشرة على صناعة اإلدارة القائمة على
   ( وليس على دافعي الضرائب.PBMعاتق )

  
  مكتب  إشراف تحت  اآلن تقع األدوية أسعار ارتفاع  في للتحقيق الحالية (DFS)  صالحيات فإن  ( PBM) تنظيم إلى وإضافة
 المستهلك لحماية المناسب التنفيذ  وضمان السوق سلوك ومراقبة التقارير  مراجعة (DFS) ستواصل الجديد. الصيدليات مزايا
  نيويورك. في
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ية سكان نيويورك على الوصول إلى العقاقير  "تعتمد صحة وعاف قال أدريان إيه هاريس المشرف على الخدمات المالية،

( على زيادة الشفافية  DFSالطبية بأسعار معقولة. من خالل اإلشراف التنظيمي على صناعة مزايا الصيدليات ستعمل )
  والمساءلة في مختلف مجاالت الصناعة مما يؤدي في النهاية إلى توفير المزيد من أموال سكان نيويورك."

  
"ال يؤدي ارتفاع أسعار أدوية الوصفات الطبية إلى زيادة  قالت الدكتورة ماري تي باسيت مفوضة الصحة لوالية نيويورك،

سكان نيويورك فقط ولكنه يضع عبئًا خاًصا على كبار السن ويتفاقم عدم المساواة المنهجية في  تكلفة الرعاية الصحية لجميع 
( بشكل منسق لتعزيز  DFS( و )Department of Health, DOHتقديم الرعاية الصحية. ستعمل وزارة الصحة )

ر التي تستلزم وصفة طبية للفئات األكثر  الشفافية والحفاظ على إمكانية الوصول والحد من التكلفة المتزايدة ألسعار العقاقي
  ضعفاً."

  
( بدون تنظيم لفترة طويلة بما فيه الكفاية.  PBM"لقد بقيت صناعة ) قال نيل د. بريسلين عضو مجلس الشيوخ عن الوالية،

( هنا في نيويورك وفي جميع أنحاء البالد من االفتقار إلى الشفافية على حساب رفاهية المرضى. أحيي  PBMاستفادت )
الحاكمة هوكول والمشرف هاريس والمفوضة باسيت على المضي قدًما في العملية التنظيمية لضمان التزام اإلدارة القائمة  

  على النتائج بمستوى من التميز."
  

( العبين رئيسيين في زيادة تكاليف  PBM"من المعروف على نطاق واسع بأن )عضو الجمعية، قال ريتشارد جوتفريد 
األدوية أثناء التربح على حساب المرضى والصيادلة. لقد كانوا كصندوق أسود يعملون في الخفاء دون تنظيم فعال، وتزداد 

دماج الخطط الصحية في سلسلة الصيدليات. سيوفر هذا سوء معاملة مديري المزايا الصيدالنية للصيادلة المستقلين سوًءا مع ان
( وأثني على الحاكمة والمفوضة باسيت والمشرف هاريس للمضي قدًما في التنفيذ في  PBMالقانون تنظيًما فعااًل بالنسبة إلى )

  الوقت المناسب."
  

ّر ) ( مع أصحاب المصالح الخارجيين استعداًدا للمواعيد النهائية للتسجيلDFSاجتمعت ) ( PBM( كافة ) DFS. تُذك 
تموز/يوليو  1وتقديم أول تقرير سنوي لها بحلول  2022حزيران/يونيو  1بمتطلباتها للتسجيل لدى المكتب بحلول 

  (.DFSالتابع إلى ) اإللكتروني الموقعحول كل من التسجيل والتقرير السنوي على  داتإرشاأصدر المكتب  .2022
  

  الوالية. سجل في  المعلومات من المزيد  ستتوفر  المكتب. هذا إنشاء تعكس تنظيمية  تعديالت قريبًا   (DFS) ستقدم
  

###  
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