
 
 

 NPC لمجتمع مثيرة أخبار 
 

 Vtesse من مثير إعالن
 

 
 - عليها Pharmaceuticals Sucampo ستحواذا على اتفاق عن Vtesse أعلنت ،الصباح هذا في أنه إبالغك أردت
  المرضى. حياة بتحسين االهتمام مع العلمي االبتكار نحو السعي على مثلنا تركز عالمية بيولوجية أدوية شركة وهي

 
 رائعة فرصة هذا يمثل .Sucampo في العمل فريق مع للمستقبل بحماس ونتطلع إلينا بالنسبة وإيجابية جًدا مهمة خطوة هذه

 المصابين المرضى ستفيد أدوية ابتكار في المتمثلة مهمتنا بتعزيز يلتزم معروف عالمي بشريك يربطنا ألنه المرضى لمجتمع
د جًدا نادرة بأمراض   ج. الفئة من بيك-نيمان مرض بالتحديد يوه الحياة وتهدِّ

 
 كاملة عيادية تجربة وأدرجنا العالم أنحاء في مواقع وأنشأنا مهمة تنظيمية تعيينات وأنجزنا أبحاثنا في تقدمنا دعمك، بفضل
 حقيقلت باستمرار إضافي تمويل لطلب االضطرار مخاطر من والتخلص بثقة البناء إلى بحاجة اآلن لكننا .VTS-270 لعقار

 اعتماد. على الحصول بهدف VTS-270 عقار دراسة -بالفعل عمله بدأنا ما

 
 المراحل خبرات أيًضا لديهم لكن المشترك، لعملنا بشدة مطلوبين وموارد رأسمال تقديم على Sucampo دور يقتصر لن

 في واسعة بخبرة Sucampo في اإلدارة فريق يتمتع للمرضى. VTS-270 تقديم في للمساعدة العقار لتطوير األخيرة
د التي األطفال أمراض مع التعامل   النادرة. األمراض ومجال األطفال طب في متزايد تواجد وللشركة الحياة تهدِّ

 
 وقيادة العالم أنحاء في NPC مرضى مجتمع خدمة أجل من عالمًيا وانتشاًرا إمكانيات لنا يقدم فريًقا وجدنا ،Sucampo في

 بمواصلة وتلتزم NPC مرضى مجتمع مع باحترام Sucampo تتعامل تكتمل. حتى VTS-270 عقارل المحورية التجربة
  .Vtesse بدأتها التي الشراكة وتنمية

 
 احتياجات مع التعامل على تركيزه سيواصل Vtesse في عملنا فريق أن إلى أسرتك وطمأنة طمأنتك أريد نفسه، الوقت في

 عليه. اعتمدت طالما والذي جانبنا من االلتزام من نفسه المستوى استمرار تتوقع أن ينبغي وأنك - NPC بمرض المصابين
 بدعم ملتزمون وهم أفضل فريًقا نمثل مًعا أننا بوضوح Sucampo تدرك تغيير. بدون التجربة على تعمل التي الفرق تظل

  وأطبائهم. وأسرهم المرضى

 
 لعقار السريرية التجربة من 3ب/2 المرحلة في اإلدراج استكمالب مهمة بارزة عالمة إلى وصلنا مضت، أسابيع عدة منذ

270-VTS. تقدمها. في إبطاء أو الحالية السريرية تجربتنا في تغيير إلى التطور هذا يؤدي أن نتوقع ال  

 
 إعالن حول معلومات تجد أن يمكنك معك. مفتوح حوار على الحفاظ سنواصل ،Sucampo جانب إلى للعمل مواصلتنا مع

 اإللكتروني موقعنا زيارة طريق عن Sucampo حول إضافية معلومات جانب إلى اليوم
http://www.vtessepharma.com. إذا قريًبا. الندوات تلك إلى دعوة ستتلقى المدينة. مجلس في ندوات سنعقد أننا كما 

 وقت. أي في معي التواصل في التردد عدم ُيرجى ملحة، أسئلة لديك كانت

 
 



 لمساعدة نتيجة أفضل هي هذه أن حقيقة ونعتقد حالًيا، األولى األولوية هو حققناهما اللتين والشفافية الثقة على الحفاظ إن
 العالج هذا ليصبح عملنا في المستمرة شراكتك إلى وأتطلع المستمر دعمك على دائًما أشكرك العلمي. التقدم على المجتمع

 ًعا.واق أمًرا NPC لمرض بشدة المطلوب
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