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  פרעסקריפשען פון קאסטן הויכע  לייזן צו אויף  ביורא ׳ווַאטשדָאג׳ נייע  אנאנסירט  האוקול  גאווערנער
   מעדיצין 

    
נייע פארמאסי בענעפיט ביורא וועט אויפזען אומרעגולירטע פארמאסי בענעפיט פארוואלטונג 

     אינדוסטריע
     

  באשיצן  צו  סטאנדארטן  אוועקצושטעלן  סערוויסעס  פינאנציעלע  פון דעפארטמענט דעם פארארדענט
    ביזנעסער קלענערע זעלבסטשטענדיגע  און  קָאנסּומער

     
,  1פאדערט פון פארמאסי בענעפיט פארוואלטער זיך צו רעגיסטרירן מיט דער נייער ביורא ביז יוני 

    1און אריינגעבן יערליכע באריכט ביז יולי 
    

    וועבזייטל DFSרעגיסטראציע און באריכטונג איצט צו געפונען אויפ׳ן  PBMאיף   ייזונגען אנוו 
     
    

לאנד צוגאנג צו ברענגען הע אויפזיכט -אין- גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן דעם ערשט
צו פארמאסי בענעפיט פארוואלטער מיט דאס שאפן דעם ׳פארמאסי בענעפיט ביורא׳ פון דעם  

  פארמאסי בענעפיט פארוואלטער זענען הויפט פארמיטלער דעפארטמענט פון פינאנציעלע סערוויסעס.
טשעין וועלכע האבן, אן קיין שום רעגולאטארישע אויפזיכט, שוין פון -אין די פרעסקריפשען מעדיצין סּוּפליי

לאנג אן קאנטראלירט די פרייזן פון מעדיצינען פאר געזונטהייט פלענער און צוריקצאל ראטעס פאר  
ויפזען איבער דער  פארמאסיס. דער נייער ביורא וועט זיין באאויפטראגט מיט לייסענסינג און א

אינדוסטריע, האלטן א וואכזאמע אויג אויף די השפעה פון פארמאסי בענעפיט פארוואלטער אויף 
    קאנסומענטן און די קאסטן פון געזונטהייט באהאנדלונג. 

    
פאנדעמיע, איז גאר וויכטיג אז מיר   19-״אזוי ווי מיר זעצן פאר ווייטער אונזער אומקער פון דער קָאוויד

מען יעדע געלעגנהייט צו פארבעסערן די געזונטהייט באהאנדלונג סיסטעם און רעדוצירן קאסטן פאר  נע
״דער היסטארישער רעגולאטארישער   האט גאווערנער האוקול געזאגט.ניו יארקער איינוואוינער,״ 

גען אין קערפערשאפט וועט באזארגן וואכזאמע אויפזיכט צו באשיצן קאנסומענטן פון באפאלערישע פירונ
גענצליך אומרעגולירטע פארמאסי בענעפיט פארוואלטונג אינדוסטריע. מיין אדמיניסטראציע - דעם כמעט

בלייבט אנטשלאסן צו טון אלצדינג אין איר מאכט צו רעדוצירן די עול פון געזונטהייט אינשורענס און די  
      .״הויכע קאסטן פון פרעסקריפשען מעדיצין אויף ניו יארקער איינוואוינער

     
אלס געזעץ דעם מערסט גרונטליכן   אונטערגעשריבןפריער דעם יאר האט גאווערנער קעטי האוקול 

׳ס( אין דעם לאנד, באשטימענדיג  PBMרעגולאטארישע רעזשים פאר פארמאסי בענעפיט פארוואלטער )
האט איצט די מאכט צו   DFS אינדוסטריע.נייע באפולמעכטיגונג אויף צו לייסענס׳ען און אויפזען דער  

אינדוסטריע וועלכס וועט  PBMאדרעסירן די ברייט באריכטעטע פראבלעמאטישע פירונגען אין דעם 
ווייטער העלפן נידערן מעדיצינען און געזונטהייט אינשורענס קאסטן, באשיצן ניו יארקער וועלכע דארפן  
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ר פארמאסיס, פילע פון וועלכע זענען זעלבסטשטענדיגע  צוקומען צו די דרָאגס, און שטיצן ניו יארקע
     קלענערע ביזנעסער.

      
סטעיט בודזשעט, האט גאווערנער האוקול געשאפן א   2023אין צוגאב, מיט׳ן דורכפירן דעם איינגעפירטן 

מיליאן דאלערדיגע באשטימונג צו פינאנצירן און אויפנעמען שטאב מיטגלידער פאר דער נייער   5
אזוי ווי דער פראגראם אנטוויקלט זיך פולקאם, וועלן די קאסטן אויף צו אדמיניסטרירן דעם   ביורא.

קעגנגעוואויגן דורך דאס אנווענדן אפצאל, אפשאצונגען און שטראפן אונטערנעמונג ווערן טיילווייז ווערן 
אינדוסטריע, פארזיכערנדיג דערמיט אז די קאסטן פון רעגולירן דער אינדוסטריע   PBMדירעקט אויפ׳ן 

     צאלער.-׳ס, נישט אויף שטייערPBMוועלן פאלן אויף די 
    

 אויף DFS פון באפולמעכטיגונג עקזיסטירנדע די  פאלט ׳ס,PBM פון רעגולאציע  די  צו צוגאב אין
  פארמאסי נייער  דער פון אויפזיכט  די  אונטער פרייזן מעדיצין  אין אויפשטייגן פלוצימדיגע  נאכצופארשן

  געפירעכטס,  טמארקע די  אויף אויג אן  האלטן באריכטן, איבערקוקן ווייטער וועט DFS ביורא. בענעפיט
   יארק.  ניו אין  באשיצונגען קאנסומענט  פון אינפארסירונג פאסיגע פארזיכערן און
     

״דאס געזונט און  סופעראינטענדענט פון פינאנציעלע סערוויסעס עדריענע עי. העריס האט געזאגט, 
זן. מיט רעגולאטארישע  וואוילזיין פון ניו יארקער איז אפהענגיג אין יושר׳דיגע פרעסקריפשען מעדיצין פריי

העכערן דורכזעאיגקייט און   DFSאויפזיכט איבער די פארמאסי בענעפיט אינדוסטריע, וועט 
פאראנטווארטליכקייט לענגאויס דער אינדוסטריע, און סוף כל סוף לייגן מער געלט אין די קעשענעס פון 

    ניו יארקער איינוואוינער.״
     

״שטייגנדע   סיאנערין דר. מערי טי. באסעט האט געזאגט,ניו יארק סטעיט געזונטהייט קאמי 
פרעסקריפשען מעדיצין פרייזן הייבן נישט נאר די קאסטן פון העלטקעיר פאר אלע ניו יארקער, נאר לייגן 
אויך אן עקסטערע עול אויף עלטערע מענטשן און פארערגערן די סיסטעמישע אומ׳יושרדיגע אומשטענדן  

וועלן ווייטער ארבעטן היינט־ביי־האנט אויף צו הייבן דורכזעאיגקייט,   DFSאון   DOHאין העלטקעיר. 
אפהיטן צוטריט, און איינצוימען די שטייגנדע פרייזן פון פרעסקריפשען מעדיצינען פאר די מערסט  

    באדערפטיגע.״
  

עגאנגען  אינדוסטריע איז שוין גענוג יארן ג PBM״די  סטעיט סענאטאר נעיל די. ברעסלין האט געזאגט,
׳ס, סיי דא אין ניו יארק און סיי איבער׳ן לאנד, האבן אויסגעניצט אויף בייזן די חסרון PBMאומרעגולירט. 

אין דורכזעאיגקייט אויפ׳ן געהאלט פון וואוילזיין פון פאציענטן. איך אפלאדיר גאווערנער האוקול,  
ציען דעם רעגולאטארישן פראצעס,  -סופעראינטענדענט העריס און קאמיסיאנערין באסעט פאר׳ן פאראויס

 ׳ס ווערן געהאלטן צו א סטאנדארט פון אויסגעצייכנטקייט.״  PBMאון פארזיכערן אז 
  

׳ס זענען ברייט אנערקענט אלס הויפט PBM״מיטגליד ריטשערד גאטפריעד האט געזאגט, -אסעמבלי 
חברה־לייט אין אויפטרייבן די פרייזן פון מעדיצינען, און שארן איין רווחים אויפ׳ן חשבון פון פאציענט און 

אפטייקער. זיי זענען ביז היינט געווען א שווארצן קעסטל וואס האט געארבעט אין געהיים אן קיין שום 
אומארנטליכע באהאנדלונג פון זעלבסטשטענדיגע אפטייקן ווערט  PBMווירקזאמע רעגולאציע, און 

פארמאסיס. דער  -ערגער אזוי ווי געזונטהייט אינשורענס פלענער פאראייניגן זיך מיט גרויסע קייט
׳ס און איך לויב דער גאווערנער,  PBMדאזיגער געזעץ וועט צושטעלן ווירקזאמע רעגולאציע אויף 

 ציען מיט צייטליכע איינפירונג.״ -עראינטענדענט העריס פאר׳ן זיך פאראויסקאמיסיאנערין באסעט און סופ
    

DFS   האט זיך געטראפן מיט אויסערליכע פאראינטערעסירטע פארטייען אין פארברייטערונג פאר די
׳ס אז זיי זענען געפאדערט זיך צו PBMדערמאנט פאר אלע   DFSטערמין פון רעגיסטראציע. -ענדע 

, 1און אריינצוגעבן זייער ערשטער יערליכע באריכט ביז יולי  2022, 1ן ביורא ביז יונירעגיסטרירן מיט׳



יי דעם יערליכן באריכט אויף סיי רעגיסטראציע און ס אנווייזונגעןדי ביורא האט ארויסגעגעבן  .2022
    .וועבזייטל DFSאויפ׳ן 

     
DFS מער  ביורא. דער פון שאפן  דאס  אפצושפיגלען ענדערונגען רעגולאטארישע איינגעבן קורצן אין וועט 

    רעגיסטער.   סטעיט דעם אין באקומען צו זיין וועט אינפארמאציע
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