NEW YORK (WABC) Zadroga Loven, der skulle hjælpe ofre og redningspersonalet fra 9/11 angrebet med relaterede
sundhedsproblemer udløb ved midnat onsdag.
Kongressen vil ikke godkende en forlængelse eller gøre loven permanent.
De føderale sundhedsmæssige fordele påvirker omkring 70.000 mennesker. Den oprindelige
retsakt omfattede kun fem års pleje, men blev dog senere udvidet.
Nogle af lovgiverne sagde, at der er nok midler til at holde bistanden gående, til endnu et år.
Advocacy gruppen er uenig og frygter at finansiering vil løbe ud hurtigere end det lovgiverne siger.
For nu alle, de redningspersonaler, der styrtede til World Trade Center efter angrebene 2001 terror
angreb, arbejdede i ugevis, og nu lider de af sygdomme som lungesygdomme og kræft de vil
stadig være i stand til at få hjælp fra sundhedsvæsen.
Men embedsmændene, der administrerer programmet siger, at de vil stå over for udfordringerne
frem til februar hvor de bliver nødt til at begynde at lukke ned frem til næste sommer.
At lade programmet udløber vil skabe "enorme bekymringer og frygt i hovederne på de meget syge
mennesker," sagde senator Kirsten Gillibrand, DN.Y., der har været lobbyist for sine kolleger til at
gøre programmet permanent og for nylig fik følgeskab af komikeren Jon Stewart.
New York borgmester Bill de Blasio sagde, at det var uacceptabelt at Kongressen lod det udløbe.
"Kongressen skal stoppe og lægge politik forud for vores heltes sundhed," sagde han i en
erklæring.
John Feal, en tidligere World Trade Center nedrivnings arbejder og førende fortaler for de syge
redningspersonale, har presset lovgiverne til at være opmærksom på 11. september-programmet.
"Folk er ved at dø af deres lidelser, og Kongressen kan nemt lukke dette sår," Feal sagde yderlige.
"Men de fortsætter med at tilføje salt i såret."
Zadroga Loven, opkaldt efter en brandmand, der døde efter at have arbejdet på ground zero, først
efter loven i 2010 og efter en debat om regningen. Fortalerne forsøgte at gøre loven permanent
men også en udvidelse dels fordi nogle sygdomme ikke kan fastslås før indtil et år senere, efter at
forældelsesfristen for arbejdstagers kompensation eller visse statslige love kan have kørt ud.
Republikanerne har været positive over for programmet, men har modsat sig den permanente
udvidelse, fordi de siger, at de vil have en chance for en periode og sørg for at det kommer til at
fungerer forsvarligt. Senatet har ikke afvist lovforslaget.
I et brev til Senatet og Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse Direktør Tom Frieden sagde, at
hvis loven ikke forlænges, vil World Trade Center Health Program " begynde at stå over for
betydelige driftsmæssige udfordringer" frem til februar måned. Til næste sommer, vil programmets

72.000 modtagere og anmelder, få at vide de ikke kan modtage sundhedsydelser efter september
2016 og programmet bliver nødt til at begynde at lukke ned. Frieden sagde, at processen kan
forårsage patienter for yderligere stress.
Tidligere denne sommer, Dr. John Howard, administratoren af CDC-programmet, fortalte et panel i
senatet at en udvidelse af loven ville hjælpe kliniker der behandler ofrene og tillade administratorer
til en bedre patientpleje plan.

