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BERITA DUNIA KESEHATAN TERKINI
Global Good and Motic memperkenalkan terobosan terbaru yaitu Mikroskop AIPowered untuk mengatasi penyakit malaria yang resistan terhadap obat-obatan
Global Good dengan peralatan kedokteran yang berteknologi tinggi, yaitu EasyScan GO
yang secara otomatis dan akurat dapat mendeteksi parasit malaria dalam hitungan menit,
serta memberikan dukungan atas keputusan yang penting bagi para petugas klinis
pengguna mikroskop ,dan memungkinkan melakukan identifikasi secara efektif terhadap
penyakit yang bermutasi,melalui diagnosa standar. Oleh karna itu untuk melakukan diagnosa
yang baik secara otomatis dan berkualitas dimasa depan tentunya dimulai saat ini..
Di Xiamen, China dan Bellevue, Washington pada tangal 13 November 2017 - Perancang
mikroskop canggih dan pabrikan Motic China Group Co, Ltd, anak perusahaan dari Motic
(Xiamen) Electric Group Co Ltd (SHE: 300341), akan mengumumkan di MEDICA 2017
bahwa telah bermitra dengan Global Good Fund, sebuah kolaborasi antara Intellectual
Ventures dan Bill Gates untuk mengembangkan teknologi di dunia kesehatan demi
kemanusiaan. Kemitraan baru ini akan menciptakan dan mendistribusikan EasyScan GO*,
sebuah terobosan tehnologi mikroskop AI-powered untuk melawan penyebaran malaria yang
resistan terhadap obat-obatan dan membantu dalam hal pengelolaan identifikasi tersebut.
Dengan menggunakan perangkat lunak yang dimodifikasi yang dapat mengenal gambaran
ataupun pencitraan dari obyek yang di pindai , EasyScan GO mampu mengidentifikasi dan
menghitung parasit malaria didalam jarigan darah dalam waktu kurang dari 20 menit.
"Kemitraan ini, lebih fokus kepada bagaimana menggabungkan penemuan dan kemampuan
dari Motic mulai dari penelitian, perakitan dipabrik sampai pada pendistribusian bersama
Global Good, hal ini sebagai suatu solusi inovasi terbaru dalam bidang kesehatan yang
diperlukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat terlebih yang berpendapatan
rendah.," seperti yang dikutip dari perkataan Maurizio Vecchione, Wakil Eksekutif Intelektual
Ventures Presiden Global Good and Research. "Dengan melakukan pendistribusian
mikroskop pintar tersebut secara komersial dengan baik, Global Good maupun Motic akan
menciptakan tingkat kualitas diagnosa terhadap beberapa jenis penyakit di masa depan
yang
dapat
dicapai
untuk
semua
orang
dan
di
semua
tempat."
"Malaria adalah salah satu penyakit yang paling sulit dikenali walaupun dengan
menggunakan mikroskop," kata David Bell, Direktur Global Health Technologies yang
mendukung Global Good. "Dengan menempatkan mesin mikroskop tersebut di tangan
tenaga klinis di laboratorium, tentunya kita dapat mengatasi dua hambatan terpenting untuk
dapat mengetahui parasit yang bermutasi sehingga meningkatkan diagnosa didalam
melakukan penanganan kasus-kasus dan deteksi secara standar melalui lintas geografi dan
waktu."
Setiap tahunnya, penyakit malaria membunuh hampir setengah juta orang, dan para ahli
memperkirakan hampir setengah populasi dunia dapat berisiko terkena penyakit tersebut .
Perkembangan penyebaran penyakit ini di beberapa Negara di Asia Tenggara sangatlah
cepat dan tahan terhadap bermacam – macam obat-obatan mulai sangat mengkhawatirkan
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dan telah diberitakan oleh para peneliti / ahli dalam sebuah surat yang diterbitkan baru-baru
ini di The Lancet.
Seorang tenaga ahli mikroskop yang bersertifikasi WHO memerlukan waktu 20 menit per
preparat dalam melakukan deteksi sampel darah secara akurat terhadap beberapa kasus
yang sulit dan resistan terhadap obat-obatan. Namun dengan adanya mikroskop pintar ini
proses tersebut dapat dilakukan secara cepat dan otomatis sehingga dapat membantu di
berbagai negara yang memiliki keterbatasan sumber daya ahli.
DI awal mula uji lapangan untuk prototipe mikroskop tersebut yang dipresentasikan pada
International Conference on Computer Vision (ICCV) menunjukkan bahwa algoritma mesin
yang dikembangkan oleh Global Good dapat diandalkan seperti halnya yang dilakukan oleh
tenaga ahli mikroskop.
"Tujuan kami dalam mengintegrasikan kecanggihan perangkat lunak dari Global Good ke
pemindai preparat digital yang bermutu tinggi dari Motic, adalah untuk menyederhanakan
dan menstandarisasikan pendeteksian penyakit malaria," kata Richard Yeung, Wakil
Presiden Motic China. "Kesuksesan dalam mengenali penyakit yang paling sulit dikenali
sekalipun , menjadikan produk Easy Scan mengambil alih tugas mikroskop dalam
mendeteksi penyakit-penyakit penting lainnya yang berpengaruh pada negara – negara maju
maupun negara-negara berkembang".
Saat ini EasyScan GO sedang dilakukan ujicoba untuk mengenali semua spesies malaria
dan tim tersebut mengeksplorasi penerapannya pada parasit dan sifat lain yang biasa
ditemukan pada sampel darah , termasuk penyakit Chagas, mikrofilaria dan sel sabit, serta
tipe sampel lainnya. , seperti dahak, kotoran manusia dan jaringan.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs kami di : http://easyscango.com.
Global Good Fund Intelektual Ventures '
Global Good adalah suatu yayasan/badan yang didedikasikan menciptakan teknologi untuk
kepentingan kemanusiaan. Jutaan orang menderita dan meninggal setiap tahun di negaranegara miskin akibat dari beberapa kasus yang mana kita memeiliki kemampuan secara
ilmiah dan tehnologi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itulah Bill Gates
bersama Nathan Myhrvold Global Good atas dasar kebersamaan visi mulai mendanai dan
fokus pada bagaimana menciptakan teknologi untuk memecahkan beberapa permasalahan
kemanusian yang paling mematikan. Global Good melakukan kolaborasi ini bersama
organisasi kemanusiaan terkemuka lainnya , institusi pemerintahan yang memiliki wawasan
ke depan, lembaga-lembaga penelitian, serta mitra perusahaan pemerintah dan swasta
yang dapat membawa penemuan kami tersebut ke seluruh dunia. www.globalgood.com
Motic
Motic adalah suatu perusahaan yang terus berinovasi serta khusus didalam pembuatan
mikroskop senyawa konvensional. Berkat kemampuan para ahli optis kami, serta layanan
purna jual kami kepada pelanggan secara menyeluruh dan sepenuh hati, dan sebagai
tujuan kami untuk meningkatkan pengalaman para pengguna mikroskop tersebut, kami telah
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berkembang menjadi merek dagang yang mendunia serta dapat dijangkau oleh setiap orang.
Kami berkomitmen untuk selalu bersama dari awal dengan para ilmuwan muda kami, untuk
meningkatkan dunia kesehatan serta mendukung kemajuan penelitian secara ilmiah yang
tentunya menyesuaikan diri dengan keadaan saat ini di dunia kesehatan , serta fokus pada
solusi tehnologi digital yang lebih lanjut, didlalam tujuannya memenuhi kebutuhan dunia
kesehatan hari ini dan berharap dapat melampauinya di masa depan. . www.motic.com
*Motic EasyScan adalah senarai produk dari Kumpulan Motic, semua hak terpelihara.
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