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 �డద��  ����ట�  �ం�న  �ం�ళ�   డ��  �ం�  "�� న�   మ�� � ల� "  �� �� 
 �ధపడ�  ఆ�ప  త��దం���  జనవ�  3  న  �ఖ� మం��  �ఎ�  జగ�  �హ�  ���  �� 
 �జమ�ం�దవరం  వ�� న  సందర� ం�  త�న  స�యం  అం�ం��� న��  �జ���  ��న�� 
 క�క �� �. �. �ధ�లత �ధ�రం ఒక �పకటన � ����. 

 �ఖ� మం��  ఆ��ల�  త�ణం  స� ం�ం�  ���న  �ద�   ��త�   అం�ం�ం��  �.  ల� 
 ��యల  ఆ� �క  స�యం  అంద�య� డం  ���,  �ల�  �.  10  �ల  �న��,  అ�� 
 ��� ం�  �ంద  ��  ఎం��  ఆప�ట�  ఉ�� గం  ఇవ� డం  జ��ంద�� �.  డ��  �ం�  ఆ�గ�  
 ప����  ��  స� ం�ం�న  �ఖ� మం��  "ఎ��� "  �  త�న  �ద�   �వ�  అంద��ం�� 
 �రవ ���వడం జ��ంద� క�క �� ��� �� �. 

 ��  �డద��  �  �ఖ� మం��  వ�� న  సందర� ం�  డ��  త��  �ర� ���  �ఎం  � 
 క��  ధన� ���  ��య  ���.  ఈ  సందర� ం�  తన  ����  �ద�   �వల  �సం  ��   ���  � 
 ���  �వడం  ��  ఖ�� �  ���న� ��  �ఎం  �  ��య  ��న��  ��� �� �.  ఇం��సం 
 �ప�త�   పరం�  స�యం  అంద�య� డం  జ���ంద�  భ��  ఇ�� న  �ఖ� మం��,  �ద�  
 �వల  �సం  ��   ����  ���  �వ���  అవసర�న  ��త�  అంద��ల�  ఆ��ంచడం 
 జ��ంద�� �.  ఇం��సం  �.2  ల��  ఆ� �క  స�యం  �పక�ంచడం  జ��ంద�  క�క �� 
 �ధ�లత  ��� �� �.  ఐ�  �లల  ��  �ఖ� మం��  ఆ���  �ర�  చర� � 
 ���ం�మ�� �.  �  ఎ�  ఎ  �ం�  �ప  ��� ��  సంబం�ం�  ���ప �ం  (risdiplam)  IT 
 gene  therapy  ఇం���  ఇవ� వల�  ఉం�ంద�� �.  ఈ  ఇం���  ���  �.14  �ట� 
 ��యల  ఖ��  ఉన�   �పథ� ం�  అం��  �గం�  ���  �లల��  �ప  �ద�   ప��� 
 �య� వల�న  అవసరం  ఉంద�� �.  త�న  �ద�   �వ�  �ం�ం��  ���  ��   ����  ��� 
 �వడం  �సం  ��న  �ప�ణం  ఖ�� �  ,  వస�  త�తర  ఖ�� ల  త�న  ఆ� �క  స�యం 
 �యడం  ఆ���  ఇ�� ర�� �.  ఆ�ర�  చర� �  ���ం�న� ��  క�క ��  �.  �ధ�లత 
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