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သတင္း စာရွ င္း လင္း ပ ြဲ မူၾကမ္း

Global Good ႏ ႏငႏ
ို အတူ ေႏဆးယဥပးင
့ Motic Group တ႔
္ က္ဖးေႏရဖဂပအဖး ကိုသသညႏ ့
တစေႏခတဆ နႏးသစေႏေစသဖ Artificial Intelligence Microscope အဖး ထိုတလုပ

စကပစၥည္း း ဖင္း နည္း ညာကိုသငယ ူး ခင္း ။ EasyScan Go သည္ မနစအနည္း ငယ္အတတင္း ၌ ငွက္ာ
ေးရာဂါ

က ပါ ို အာ

(Microscope)

း ဖင္း

ေးထာကပံကူညေး

အလိုေအလ္ာက္

တက္စစာပခြဲး ခာ ားႏးးိုင ၿ

အလို လ ု ္ ု ငသ ူမ္ာ အတတက္
းားႏးးိုငု္ံ သာမက

အဏိုၾကည္းမွန္ေးး ာင္း

ေအရ ါသည္း

ဆံးး
ို း ဖတခ္ကခ္ားႏးးိုငႈမ အတတက္

တေက္သာ

ေးရာဂါစစ္ေးဆ မႈမွတစဆင္း

အတသင္ေးး ာင္း ို မႊးား ကို ထေးရာကကစာ ရွ ာေးစဖားႏးးိုင္ သည္။ အလိုေအလ္ာက္ ေးရာဂါစစတမ္း ထိုတမႈ
အနာဂတသည္ ယ္ခိုအခ္န္မစ
ွ ၍ စတင္ေးနၿ း ဖစသ ည္။

၂၀၁၇ ခိုားႏးစ
ွ ္ းားႏးးိုဝငဘာလ ၁၃ ရက္ေးန႔ တရိုတ္းားႏးးိုင ငံ ရွ မန္းားႏးင
ွ ္း ေအမရကန္းားႏးးိုင ငံ ဝါရွ ငန
တ ္း ည္နယ္္
Bellevue

သတင္း အရ

အဆင္းး မငး္အဏိုၾကည း္မွန္ေးး ာင္း

ဒဇိုင္း ေးရ ဆဆြဲေးရ ားႏးင
ွ ္း

ထိုတလု ္ေးရ ကိုမၸဏ Motic China Group Co.,Ltd. ------ Motic (Xiamen) Electric Group Co., Ltd.
ွ မၸဏပခြဲ (အစိုရွယ္ယာနံ ါတ္ - ၃၀၀၃၄၁) သည္ ေယ္န႔တတင္ ၂၀၁၇ ခိုားႏးွစ္ ဂ္ာမနားႏးးိုငတငံ တင္
လက္ေးအာက္ ကို
က္င္း

သညး္

ေးဆ ဖကဆုင္ာစကပစၥည္း မ္ာ း ပ ြဲ ၌

Global

Good

ရန္ပး
ံ ေ
ို းစငအပဖြဲ ႕ားႏးင
ွ ္း

ူ ေး ါင္း ေးဆာင္ငက
္ မႈ မတကဆကဆံေးရ း ဖစ္ေး ၚလာေးၾကာင္း ေးၾကညာခြဲသည္။ Global Good
သည္ Intellectual Ventures ကိုမၸဏားႏးင
ွ ္း Bill Gates တို႔မွ လူသာ ခ္င္း စာနာေးထာက္ာ မႈအတတက္
နည္း ညာ သိုေးတသန္ ဳလို သ ည္း

ူ ေး ါင္း ေးဆာင္ငက
္ မႈအပဖြဲ႔အစည္း း ဖစသ ည္။ းားႏးစ
ွ ္ ားႏးွစကမွ

EasyScan Go ၏ ထိုတလု မႈားႏးင
ွ ္း ေးရာင္း ခ္မႈကို

ူ ေး ါင္း ေးဆာင္ငက
္ မည္း ဖစသ ည္။ EasyScan Go သည္

ေးဆ ယ္ ါပ ငွက္ာ ေးရာဂါကို ကိုသသည္း Artificial Intelligence အဏိုၾကညး္မွန္ေးး ာင္း း ဖစသ ည္။
သတမွတ္ာ ေးသာ ံးသ
ို ႑ာနန္ခး
ြဲ ခာ ားႏးးိုငႈမ ေးဆာဖ္ဝြဲလ္ု အသံးး
ို း ဳး ခင္း း ဖင္း EasyScan Go သည္
မနစ္ ၂၀ အတတင္း ၌ ေးတသ ရည္နမူနာအတတင္း ရွ ငွက္ာ ေးရာဂါက ပါ ို ကို ပခြဲး ခာ ေးရတတက္ းားႏးးိုင သ ည္။
"အဆို ါ

ူ ေး ါင္း ေးဆာင္ငက
္ မႈသည္

Global

Good

၏

နည္း ညာတတထင္ ုတလု ္း ခင္း း ဖင္း

လူသာ မ္ာ ကို အက္ း ဳဖစ္ စ္န္း ေးစ ခင္း ရည္မွန္း ခ္က္းားႏးွင္း Motic Group ၏ လို ငန္း ဒဇိုင္း ေးရ ဆဆြဲမႈ၊
ထိုတလု မႈားႏးင
ွ ္း ေးရာင္း ခ္ားႏးးိုငႈမ စစမ္း ရည္္ုေး ါင္း စ ္ာ ၿ

တထန္း သစစားႏးင
ွ ္း ဝင္ေးစငနည္း ေးစ္ တကက္

က္န္း မာေးရ ကို ေးကာင္း စမန္ေးအာငလ ု ္ေးဆာင္ာတတင္ လိုအ သ ည္း တတထငဆန္း သစသ ညး္ က္န္း မာေးရ
ေးစာင္းေးရွ ာကမႈလို ငန္း ဆိုငာ္
Venture

ကိုမၸဏ

Global

ေးး ဖရွ င္း ေးရ နည္း လမ္း ကို
Good

ဒိုတယ္ ကၠဌ

ကိုယ္စာ း ဳသည္။"

Maurizio

Vecchione

Intellectual
က

"

စမတအဏိုၾကညး္မွန္ေးး ာင္း တစမ္ ကဳ ို ေးရာင္း ခ္ထိုတလု ္း ခင္း း ဖင္း Global Good းားႏးင
ွ ္း Motic
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Group

သည္

မည္သူမဆို

ေးနရာတိုင္း တတင္

ေးရာဂါမ္ာ ကို

အရေည္အတသ ေးကာင္း စမင္န္ာစ

စစ္ေးဆ ားႏးးိုင သ ည္း အနာဂတ္ု ဖန္တ ေးနသည္" ဟို ေးး ာၾကာ သည္။
"ငွက္ာ ေးရာဂါသည္ အဏိုၾကညး္မွန္ေးး ာင္း နမူနာဖန္း ာ ေး ၚတတင္ ပခြဲး ခာ ရအခကဆံးး
ို
ေးရာဂါမ္ာ ထြဲမွ တစမ္ အဳ ါအဝင္း ဖစသ ည္။" Global Health Chief Technical Officer David Bell က
"လက္ေးတတ႔စမ္း သ ခန္း မွ နည္း ညာဝန္္မ္း မ္ာ ကို Artificial Intelligence
အဏိုၾကညး္မွန္ေးး ာင္း အသံးး
ို း ဳေးစ ခင္း း ဖင္း ကတြန္ေးတား္တို႔သည္
ငွက္ာ ေးရာဂါတိုက္က္ာတတင္ ႀကံးေ
ဳ းတတ႔ရသည္း အဓက အခကအခြဲားႏးစ
ွ ္ ္ ု ေးး ဖရွ င္း းားႏးးိုင သ ည္။
အဆို ါအခကအခြဲားႏးစ
ွ ္ မွာ ေးရာဂါထန္း ခ္ ဳ စမံခန္႔ပခြဲမႈဆိုငာ္ ေးရာဂါစစတမ္း ကို ေးကာင္း စမန္ေးအာင္
း ဳး င္း ခင္း းားႏးင
ွ ္း ေးဒသ ဖတ္ေးက္ား္မႈားႏးင
ွ ္း အခ္န္၏ ပခြဲး ခာ မႈကို စံခန္မ
္ ေးစ ခင္း တို႔ ဖစသ ည္။"
ဟို ေးး ာၾကာ သည္။
းားႏးစ
ွ စ ္

လူ ေးရ

၁

တစ္မာၻလံးး
ို တတင္

သန္း န ါ သည္

ငွက္ာ ေးရာဂါေးၾကာင္း

လူ ေးရတစ္ဝကန ါ သည္

ေးသဆံးး
ို ၾကၿ

ကူ စက္း ခင္း ခံရားႏးးိုင သ ည္း

ွ
အားႏးရာယ္္သည္ဟ
ု

သိုေးတသန္ ဳလို သ ူ မ္ာ က ခန္႔မွန္း သည္။ ၿဗတန္ နာမည္ေးက္ား္ ေးဆ ညာဂ္ာနယ္္ "The Lancet "
တတင္ သိုေးတသန

ညာရွ င မွ ေးရ သာ သညး္ ေးဆာင္း ါ တစပုဒ္၌ ေအရွ ေ႕တာငအာေရွ ဒသအခ္႕တတင္
ဳ

ေးဆ မ္ စံးဳ ယ္
ို
ါပ
ို မႊးား
(Bacterial
Strain)
အတလန္ပ ငၾသစဖယ္္
အံ
ေးကာင္း သည္ ဟို ေးဖား္း ထာ သည္။
း င္း ထန္၍ေးဆ ယ္ ါပ သည္း
အသအမွတ္း ဳထာ သည္း

ေးရာဂါရ ္ ု

တစမ္ ၏ဳ

ကူ စကမႈး မန္းားႏးႈန္း သည္

တက္စစာစစ္ေးဆ ရာတတင္

နည္း ညာ ိုင္း ဆိုငာ္

ညာရွ င တ ု႔မွ

WHO

ေးတသ နမူနာကို

စစ္ေးဆ ပခြဲး ခမ္း စတ္း ဖာရမည္။ ေးတသ နမူနာ တစခုစကို မနစ္ ၂၀ လိုအ သ ည။္ Artificial Intelligence
အဏိုၾကညး္မွန္ေးး ာင္း ကို
ေးး ာင္း လြဲလိုကပါက

အသံးိုး း ဳ၍

အရင္း အ မစ္ာွ ါ သည္း

အဆို ါး ဖစစ ္ ု
အလိုေအလ္ာက္း ဖစစ ျအ ဖစ္
းားႏးးိုငတငံ တင္ ကတြမ္း က္င သ ညး္ ညာရွ င လ ုအ ္က
ခ ္ု

ေးး ဖရွ င္း ေး ားႏးးိုင သ ည္။
International Conference on Computer Vision (ICCV) အစည္း ေအဝ တတင္ း သသညး္ ကန
အဏိုၾကည္းမွန္ေးး ာင္း နမူနာကို လက္ေးတတ႔စမ္း သ ္ခကအရ Global Good မွ သိုေးတသန္ ဳ
ထိုတလု သ ည္း စကပစၥည္း ၏ တတကခ္ကမႈသည္ အဏိုၾကညး္မွန္ေးး ာင္း ကတြမ္း က္ငည
ပ ာရွ ငသ
္ြဲ ႔
ို
ယ္ံးၾ
ို ကည္စတခ္ရသည္ဟု ေးဖား္း ေ နသည္။
“ကတြန္ေးတား္တို႔၏ရည္မန
ွ ္း Motic
ွ ္း ခ္ကသည္ Global Good ၏ အဆင္းး မင္း ေးဆာဖ္ဝြဲလ္းားႏးင
Group ၏ တန္ု ားႏးင
ွ ္း လို ္ေးဆာငခက
္ သ င္းေးတား္သည္း ဒဂ္စတယ္္ နမူနာအ ာ (Specimen) scanner ကို
ေး ါင္း စ ္း ခင္း း ဖင္း ငွက္ာ ေးရာဂါအာ ေးဝပခြဲ ိုင္း း ခာ မႈကို တလယ္္ူေးစရန္း ဖစသ ည္။” ဟို Motic
China Group Co.,Ltd. ဒိုတယ္ ကၠဌ Yang Zesheng ေကး ာသည္။ ၎က င္ “ေးဝပခြဲရအခကဆံးး
ို း ဖစသ ည္း
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ေးရာဂါကို

ေးအာင္း မင္ငာစ

ခြဲစးး ခာ ားႏးးိုင္း ခင္း သည္

အဏိုၾကညး္မွန္ေးး ာင္း တို႔၏တာဝန္
တထန္း သေစစစ္ တကက္ု

EasyScan

ထိုတလု ္ေးရ လိုင္း ၏

ေးက္ား္တလန္းားႏးးိုး္င ၿ

အက္ သက္
ဳ ေးရာကမႈရးွေးသာ

အ ခာ

အ ခာ ရင္းက္ကသည္း

အဓေကရာဂါမ္ာ ကို

ပခြဲး ခာ ေး သည္”

ဟို

ေးး ာၾကာ သည္။
အမွန္က
တ ယ္ယ္တင္

EasyScan

Go

စမ္း သ ္ေးဆာင္ငက
္ လ ္ကၿ
္ ွ
ေးတသ နမူနား ာ တတင္
cell

အ ါအဝင္

အ ခာ ေအရ ာ

ွ
လက္တတင္

ကို

ငွက္ာ ေးရာဂါမ္ စံးဳ က
ို ို

သကဆုင္ာအပဖြဲ႔တနစ႔
ြဲ လံးး
ို သည္

ပခြဲး ခာ ေးရ အတတက္
၎မွန္ေးး ာင္း ကို

ံးမ
ို ွန္ာအ း ဖင္းေးတတ႔ရွ ရတတသညး္ Amerian trypanosomiasis ၊ Filaria ၊ sickle
အဏိုသက္မ္ွ ာ ၊

အ ခာ က ပါ ို ားႏးင
ွ ္း
အပဖြဲ႔

အစည္း မ္ာ

စသညး္အ ခာ

ႀက စာ
ဳ ရွ ာေးစဖလ္ကသည္
္ ွ
။ အခ္ကအလကမ္ာ

တံေးတထ ၊

စစန္႔ စအ ညေစအၾက ားႏးင
ွ ္း

နမူနာအမ္ အစာ
ဳ
တတင္

အသံးး
ို း ဳားႏးးိုငန
္ ္

ိုးမိုး ညး္စး
ံ စို စာ သရွ လိုး ါက www.easyscango.com

တတင္ ဝင္ေးရာက္ေးလလာ းားႏးးိုင သ ည္။

Intellectual Ventures’ Global Good ရန္ပး
ံ ေ
ို းစငအပဖြဲ႕ေအၾကာင္း
Global

Good

၏

ရည္မွန္း ခ္ကသည္

နည္း ညာသစမာ္

တတထင္း ခင္း း ဖင္း

လူသာ မ္ာ ကို

အက္ း ဳ ဳရန္း ဖစသ ည္။ ဆင္း ရြဲားႏစးမ္း ါ ေးသာားႏးးိုငမ
ငံ ္ာ တတင္ းားႏးစ
ွ စ ္ လူ ေးရ ၁ သန္း ေးက္ား္သည္
လူသာ မ္ာ သ ၸံားႏးင
ွ ္းနည္း ညား ဖင္း ေးး ဖရွ င္း းားႏးးိုင ၿ း ဖစ္ေးသာ ေးရာဂါမ္ာ ခံစာ ေးနရၿ
ေးသဆံးး
ို ေးနၾက ရသည္။ Global Good ကို Bill Gates မွ မတည္္ူေးထာငခးြဲၿ

Nathan Myhrvold

းားႏးင
ွ း္အတူ လူသာ မ္ာ အတတက္ အခက္ေးတတေ႔စသညး္း ႆနာမ္ာ ကို ေးး ဖရွ င္း ရန္ နည္း ညာမ္ာ
ဖန္တ တတထင္ လ္ကသည္
္ ွ
။ Global Good သည္ အဓကလူသာ ခ္င္း စာနာေးထာက္ာ မႈ အပဖြဲ႔အစည္း ၊
ေအး မား္အ မငႀက သည္းအစို ရအပဖြဲ႕၊

သိုေးတသနအပဖြဲ႔အစည္း ၊

ကိုမၸဏားႏးင
ွ ္း

ိုဂၢလကဌာနမ္ာ ားႏးင
ွ း္ ူ ေး ါင္း ေးဆာင္ငက
္ ္း ခင္း း ဖင္း အဆို ါရည္မန
ွ ္း ခ္က္ု ေးဖား္ေးဆာငသ ည္။
www.globalgood.com

Motic Group ေအၾကာင္း
Motic China Group Co.,Ltd. သည္ သမာ ရို ေက္ ါင္း စ ္ာ သည္း အဏိုၾကညး္မွန္ေးး ာင္း ကို စတင္
သ သန္႔ထိုတလု သ ည္း
နည္း ညာ၊

ကိုမၸဏး ဖစသ ည္။

ေးစစ ္၍ရို သာ သညး္

မမတို႔၏

ကတြမ္း က္င္ေးသာ

ဝန္ေးဆာငမႈားႏးင
ွ ္း

အလင္း ညာဆိုငာ္

အဏိုၾကညး္မွန္ေးး ာင္း အာ

လက္ေးတတ႕အသံးး
ို ခ္မႈကို တို း မွင္းး ခင္း ဆိုသည္းရည္မွန္း ခ္က္း ဖင္း ယ္ခိုတတင္ Motic Group
သည္ လူတိုင္း ဝယ္ယူားႏးးိုင သ ည္း တံဆ တစခုအ ဖစ္ တို တကလာၿ း ဖစသ ည္။

EMBARGOED UNTIL NOVEMBER 13, 2017, 9:00 AM CET / 4:00 PM CST / 11:00 PM PST
မမတို႔သည္

ေအစာကတည္း က

ေးစာင္းေးရွ ာကမႈ

လူငယ္သ ၸံ ညာရွ ငာမ္ ကို

ေးကာင္း စမန္လာေးေစရ ားႏးင
ွ ္း

ေးစ္ တကေကအနအထာ အာ
ဒစဂ္ စတယ္္ေးး ဖရွ င္း မႈနည္း လမ္း မ္ာ အာ
လိုအ ္က
ခ အာ

း ဖည္းဆည္း ေး ကာ

ေးထာကခံအာ ေး ၍

သ ၸံနည္း ညာ

တို တကမႈအာ

အသာ က္ ခင္း းားႏးင
ွ ္း
အာရံးစ
ို ိုေကအလ ထာ း ခင္း မွတစဆင္း
အနာဂေတအ ၚထာ ရွ သည္း

က္န္း မာေးရ
ေးထာကခံၿ
အဆင္းး မင္း
ွ
လက္ကာလ၏

ေးမွ္ား္လင္းခ္ကအာ

ေးက္ား္လႊးား းားႏးးိုငန
္ ္ ႀက ဳ မ္း သည္။ www.motic.com

Motic EasyScan သည္ Motic Group ၏ အထူ ိုင ဆ ုင္ငင
ခ ္းရွ ကိုန္စ
ပ ၥည္း း ဖစသ ည္။ Motic Group သည္
သကဆုင္ာ ိုင ဆ ုင္ငင
ခ ္းအာ လံးး
ို ကို ိုင ဆ ု ငသ ည္။

မဒယ္ာမ္ာ ဆယ္ကသယ္္န္
press@easyscango.com
###

