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ពង្រាងសង្រាប់សនិ្ន សីទសារព័ត៌ានិ
Global Good និ្ង Motic បានិរ ួមគ្ននបងងក ើតនិូ វមីង្ររូទសសនិ៍ដំង

ើការងោយង្របព័និធឆ្លាតវវស្បបនិ្មម ្
តត សង្រាប់ជមង ឺង្ររ ុនិចាញ់ឆ្ាងសម័យថ្ម ី

ងោយងង្របើង្របាស់បងចេ រ វ ិទាងរៀនិសូ ង្រតវនិា៉ាសនិ
ី EasyScan Go អាចសាាល់និង
្ ររង ើញបា៉ារ៉ាសីត វនិជមង ឺង្ររ ុនិចាញ់
ងោយសវ យ
័ ង្របវតត ្បានិយ៉ាងសង្ររត
្ រនុងរយៈងពលង្រតឹមតតប៉ាន្មមនិន្មទីប៉ាង្
ណ ោះ តដលតបបងនិោះផ្តល់និូវការគ្នំង្រទតបប
យទធសាស្តសតដ៏សំខានិ់ជូនិដល់អ្នរង្របរបរ្ចេការទារ់ទងនិឹងមីង្ររូទសសនិ៍ ង យ
ើ តាមរយៈការព្និត
្ យជមង ឺតបបសត ង់
ោរ វាតថ្មទា ំងអាចតាមោនិការតង្របង្របួលវនិជមង ឺបានិយ៉ាងានិង្របស្ទធ្ភាពងទៀតផ្ង។ អ្ន្មរតវនិការព្និត
្ យ
ជមង ឺតដលានិរ ភាពតបបសវ ័យង្របវតត ្ បានិចាប់ងផ្ត ើមពីងពលងនិោះង យ
ើ ។
ទីង្ររ ុងសា៉ា ម្និង្របងទសច្និនិ្ងតបលងេវយរដឋ ធាន្មវា៉ាសីងងតានិស រដឋ អាងមរ ិចបានិកាលពីវថ្ង ទី១៣តែ
វ ិចិ ្កាឆ្លនំ២០១៧ង្របកាស——ង្ររ ុម និ MOTIC CHINA GROUP CO., LTD. តដលង្ររ ុម និរចន្មនិ្ងផ្ល្តមីង្ររូទ
សសនិ៍លំោប់ែពស់——ង្ររ ុម និ បង្រតសមព ័និធវនិង្ររ ុម និអ្រា ្សនិីMOTIC )សា៉ា ម្និ( ែូ អ្្លធីឌី ងលែរូ ដភារ(
និ៖300341) បានិង្របកាសជាសាធារ ៈងៅរនុងការតាំងព្ព័របរ ិកាារងវជជ សាស្តសតងៅង្របងទសអាេឺម៉ាង់(Medical
2017)និរនុងឆ្លនំ២០១៧ ថាង្ររ ុម និនិ្ងមូ លនិ្ធ្Global Goodបានិកាាយជាវដរូ ស ការគ្នន ។ Global Good រឺ
ជាអ្ងា ភាពតដលរ ួមគ្ននង្ររ ុម និរបររំង យ
ើ បងចេ រ វ ិទាឆ្លាតវវរង្រម្តែព ស់ )Intellectual Ventures( និ្ងមងន្ម
រមនិ៍Bill Gates សង្រាប់ការស ការង្រសាវង្រជាវបងចេរ វ ិទា។ ភារ្ទា ំងពីរនិឹងស ការគ្ននរនុងការផ្ល្តនិ្ងលរ់
ផ្ល្តផ្លEasyScan Go* ។EasyScan Goរឺជាមីង្ររូទសសនិ៍តដលដំង ើរការងោយបងចេរ វ ិទាឆ្លាតវវស្បបនិ្មមត
្ ត
ងដើមបីង្ររប់ង្ររងជមង ឺង្ររ ុនិចាញ់តដលសាាល់ថាន ំនិ្ងតាមោនិអាការៈជមង ឺ។ ងោយានិងង្របើង្របាស់និូវរមម វ ិធីសាាល់រ ូប
ភាពតដលផ្ល្តងេើងជាព្ងសស EasyScan Go អាចានិសមតថ ភាពសាាល់និ្ងរ ន្មបា៉ារ៉ាសីតជមង ឺង្ររ ុញចាញ់
ងៅរនុង វ ល
ី ឈាមបានិយ៉ាងសង្ររ្តបំផ្តរនុងរយៈងពលតត២០ន្មទីប៉ាង្
ណ ោះ។
"ការស ការងនិោះ រ ួមបញ្ចូលគ្ននរវាងទសសនិវ ិទាផ្ត ល់សភមងា លជូ និមនិសសជាត្តាមរយៈរបររំង ញ
ើ ប
ងចេ រ វ ិទារបស់Global Goodនិ្ងសមតថ ភាពរចន្មវ ិសវ រមម ផ្ល្តនិ្ងការលរ់របស់Motic តំ្ងងអាយតផ្និការ
ងោោះង្រសាយតផ្នរសខាភ្បាលនិ្ងតថ្ទា ំសែភាពតបបថ្ម ីរបស់ទីផ្ារសែភាពរបស់អ្នរតដលានិចំ ូ លទាបថ្ម ី " ។
អ្រា ន្មយររងវនិង្ររ ុម និរបររំង ើយបងចេរ វ ិទាឆ្លាតវវរង្រមត
្ ែព ស់ Global Good ងោរ Maurizio
Vecchioneបានិងអាយដឹងថា៖ "ឆ្ា ងកាត់តាមរយៈការលរ់និង
្ មីង្ររូទសសនិ៍មួយង្របងភទតដលផ្ល្តតាមតបង
ឧសា រមម Global Good និ្ង Moticរំពងបងងក ត
ើ អ្ន្មរតថ្មម
ី ួ យ ងធវ ងើ អាយមនិសសង្ររប់រ ូប តដលរស់ងៅង្ររប់ទី
រតនិា ងអាចទទួ លបានិនិូ វការព្និ្តយជមង ឺង្របរបងោយរ ភាព" ។
“ ជមង ឺង្ររ ុនិចាញ់រឺជាជមង ម
ឺ ួ យតដលលំបារសាាល់បំផ្តមួ យងៅងលើ វ ល
ី វនិមីង្ររូទសសនិ៍ ”, ងោរ David
Bell ង្របធានិតផ្ន របងចេរងទសសែភាពសរលរបស់Global Good បានិងអាយដឹងថា៖“ឆ្ា ងកាត់តាមរយៈការងអា
យអ្ន របងចេ រងទសវនិមនិទ ីព្ងសាធនិ៍ង្របត្បតត ្ការងង្របើង្របាស់មីង្ររូទសសនិ៍ឆ្លាតវវ ពួ រងយើងអាចជំនិោះនិូ វផ្លលំបារ
ពីរវនិរបស់ការទប់ទល់វនិជមង ឺង្ររ ុនិចាញ់——តរលមអ រការព្និ្តយជមង ឺងៅរនុងការង្ររប់ង្ររងតាមោនិង្របវតត ជ
្ មង ឺ
និ្ងងធវ ងើ អាយការសាាល់ជមង ឺតដលឆ្ា ងទីតាំងនិ្ងងពលងវោង្របរបងោយសត ង់ោរ”។
ជាងរៀងរល់ឆ្លនំ ានិមនិសសជ្តមួ យោនិន្មរ់តដលសាាប់ងោយសារជមង ឺង្ររ ុនិចាញ់ ង យ
ើ អ្ន រង្រសាវង្រជាវ
បានិពាររ ៍ថា មនិសសទូ ទា ំងព្ភពងោរជ្តពារ់រ្
ត លនិឹងានិហានិ្ភ័យអាចឆ្ា ងជមង ឺង្ររ ុនិចាញ់។ ងៅ
រនុងអ្តថ បទមួ យតដលងបាោះពមព ងោយទសសន្មវដត ីងវជជ សាស្តសត «THE LANCET» ដ៏លបីលាញមួ យងៅរនុងង្របងទស
អ្ង់ងរា ស ងោយនិ្ពនិធ ងោយអ្ន រង្រសាវង្រជាវមួ យង្ររ ុមបានិងរៀបរប់យ៉ាងលមអ ្តថា ងៅតាមតំបនិ់អាសអា
ី ងរន យ៍
ានិង្របងភទបា៉ារ៉ាសីតជមង ឺតដលធនិ់និឹងជមង ឺរំពងតតរតតាតយ៉ាងរ ័ស។
ការងធវ ើងតសត ធង និធ
់ ង រតដលានិសង្ររត
្ ភាពនិ្ងង្របវតត ជ
្ មង ឺធនិ់និឹងថានង្រំ តូវឆ្ា ងកាត់តាមរយៈការវ ិភារ វ ល
ី
ឈាមតដលងធវ ងើ េើងងោយអ្ន រជំន្មញទទួ លស្ទធ្ពី WHO ង ើយរល់ វ ីលមួ យង្រតូវការរយៈងពលង្របា ២០ន្មទី។
ងោយងង្របើង្របាស់សវ័យង្របវតត ្ភាពវនិមីង្ររូទសសនិ៍ឆ្លាតវវស្បបនិ្មម ត
្ ត ដំង ើការតបបងនិោះអាចជួ យដល់រងវ ោះអ្ន រ
ជំន្មញងៅរនុងង្របងទសង្ររីង្ររនិ្ងរងវ ោះខាតវនិអ្ន រជំន្មញរនុងង្របងទសង្ររីង្ររ។
ងៅរនុងរ្ចេង្របជំរងំ ើញរំពូ យទ័រអ្និត រជាត្ (ICCV) បានិតាំងបាាញពីការបាាញការងធវ ើងតសត ងៅនិឹង
រតនិា ងចំងពាោះរំរ ូឈាមតាមមីង្ររូទសសនិ៍ជំន្មនិ់មនិៗ អាល់រូ រ ីតវនិការងរៀនិរបស់ា៉ាសនិ
ី តដលង្រសាវង្រជាវងោយ
Global Good រឺអាចទរច្តតបានិងង្របៀបដូ ចជាអ្ន រជំន្មញមីង្ររូទសសនិ៍ដូងចានោះតដរ។
"ងគ្នលងៅរបស់ពួរងយើងរឺរ ួមបញ្ចល
ូ គ្ននរវាងរមម វ ិធីរង្រម្តែព ស់របស់ Global Goodនិ្ងឧបររ ៍ តសក និ
វ ីលងអ្េ្ចង្រតូនិច
្ តដលានិរ ភាពែព ស់របស់Motic បញ្ចល
ូ គ្ននបងងក ើតបានិជាការសាាល់ជមង ឺង្ររ ុនិចាញ់
សាមញ្ញ និ្ងសត ង់ោរ"។ ងោរយ៉ាងជឺ អ្រា ន្មយររងវនិង្ររ ុម និMOTIC CHINA GROUP CO., LTDបានិងអាយ
ដឹងថា៖ " ងជារជ័យតដលទទួ លបានិរនុងការសាាល់ជមង ឺលបា
ំ រសាាល់បំផ្តបានិបងងក ត
ើ ងអាយានិ សាវរ់
ផ្ល្តរមម EasyScan តដលវាលអ ជាងសឹងតតង្ររប់មីង្ររូទសសនិ៍ទា ំងអ្ស់ និ្ងវាអាចានិឥទធ្ពលសាាល់រនិា ងជមង ឺ
សំខានិ់ៗវនិទីផ្ារតដលថ្ម ីបានិ"។
តាមព្តងៅ EasyScan Goសពវ វថ្ង រំពងងធវ ើងតសត ងង្របើង្របាស់សង្រាប់សាាល់ជមង ឺង្ររ ុនិចាញ់ង្ររប់ង្របងភទ
ង ើយង្ររ ុមការារទា ំងមូ លរំពងតតររវ ិធីងដើមបីងង្របើង្របាស់វារនុងការសាាល់ររង ើញនិូវបា៉ារ៉ាស្និនិ្ងមីង្ររូស រ ីរងា
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ងផ្សងងទៀតជាទូ ងៅងៅរនុង វ ល
ី ឈាម រ ួមានិវ ីរសជមង ឺឆ្លកាស ជមង ឺ វ ៊ីឡាងរៀ និ្ងងកាស្ការងរង ត ៀវ និ្ងរំរ ូ
ង្របងភទងផ្សងងទៀតរបស់វា ដូ ចជាទឹរាត់ ោមរទឹរងន្មម និ្ងរបស់ងផ្សងងទៀត។ ង្របស្និងបើចង់យល់កានិ់តត
ចាស់ សូ មចូ លងមើលរនុងតវបសាយ៖www.easyscango.com ។
អ្ំពីមូលនិ្ធ្ Global Goodរបស់ Intellectual Ventures
អ្ំពីមូលនិ្ធ្ Global Goodានិងគ្នលងៅររង ើញបងចេរ វ ិទាថ្ម ីងដើមបីបងងក ើតសភមងា លដល់មនិសសជា
ត្។ ជាងរៀងរល់ឆ្លនំ ងៅរនុងង្របងទសង្ររីង្ររ ានិមនិសសរប់ោនិន្មរ់ទទួ លរងនិ្ងសាាប់ងោយសារតតជមង ឺតដលវ ិទា
សាស្តសតានិវ ិធីងោោះង្រសាយនិ្ងបងចេរងទសតដលអាចងោោះង្រសាយបានិ។ មូ លនិ្ធ្Global Goodរឺជាមូ លនិ្ធ្តដល
វ ិនិ្ងយរទនិបងងក ើតងេើងងោយBill Gates និ្ងNathan Myhrvold រ ួមគ្ននែ្តែំង្របឹងតង្របងរនុងការររររបងចេ រ
វ ិទាថ្ម ីងដើមបីងោោះង្រសាយបញ្ហាតដលលំបារបំផ្តសង្រាប់មនិសសជាត្។ ឆ្ា ងកាត់តាមរយៈសាថប័និតដលងគ្នរពតាមទ
សសនិៈមនិសសជាត្ជាងគ្នល សាថប័និរោឋភ្បាលតដលានិម ្ចិតាតវងឆ្លងយ សាថប័និង្រសាវង្រជាវ និ្ងសាថប័និឯរជនិ
និ្ងង្ររ ុម និបានិស ការជាមួ យនិឹង Global Good ងដើមបីសងង្រមចទសសវ ិស័យងនិោះ។www.globalgood.com
អំពM
ី otic
ង្ររ ុម និ MOTIC CHINA GROUP CO., LTD រឺជាង្ររ ុម និបងងក ើតថ្ម ីមួយតដលងតតតសំខានិ់ងលើការផ្ល្
តមីង្ររូទសសនិ៍។ងោយងយងតាមបងចេ រងទសជំន្មញអ្បទ្ច ងសវារមម ង្ររប់ង្រជ ុងងង្រជាយនិ្ងងសាមោះសម ័ង្ររជាមួ យនិឹង
អ្ត្ថ្្ជនិ និ្ងានិងគ្នលងៅរនុងការងលើររមព សប
់ ទព្ងសាធនិ៍ងង្របើង្របាស់មីង្ររូទសសនិ៍ សពវ វថ្ង ងនិោះMoticបានិ
កាាយជាា៉ារដ៏លបីទូទា ំងព្ភពងោរតដលមនិសសង្ររប់រ ូបអាចងង្របើង្របាស់បានិ។
តាំងពីដំបូងៗ ពួ រងយើងែ្តែំង្របឹងតង្របងគ្នំង្រទអ្ន រវ ិទាសាស្តសតងរម ងៗ ងដើមបីង្រសាវង្រជាវងដើមបីតរលមអ រប
ងចេ រ វ ិទាងវជាជសាស្តសតនិ្ងសែភាព ឆ្ា ងកាត់តាមទំងន្មរងដើមបីបំងពញតង្រមូវការទីផ្ារ និ្ងងតតតសំខានិ់ វ ិធីងោោះ
ង្រសាយងអ្េ្ចង្រតូនិ្ចរង្រម្តែព ស់ ងដើមបីបំងពញការរំពឹងទរសង្រាប់អ្ន្មរតតដលរំពងង្រតូវការរនុងងពលបចចុបបនិន
ងនិោះ។ www.motic.com
Motic EasyScan រឺជាផ្ល្តផ្លតតច់មែរបស់ង្ររ ុម និ Motic Group និ្ងររាស្ទធ្ង្ររប់យ៉ាងងោយង្ររ ុម និ
Motic Group ។
ទំនាក់ទំនងសារព័ត៌មាន
press@easyscango.com
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