
Massive Bio תיתוכאלמ הניב תורבחב הרחתמ
.תימלוע המרב

Massive Bio המאתהל היגולונכט הקישמ

עיגהל ידכ םיינילק םירקחמ לש תישיא

.ןטרס ילוח ףלא האמל

TEL AVIV, ISRAEL, October 5, 2022

/EINPresswire.com/ -- Massive Bio

לש תישיא המאתהל היגולונכט הקישמ

.ןטרס ילוח ףלא האמל עיגהל ידכ םיינילק םירקחמ

.תואירבה םוחתב ללוכ ,םימוחת ןווגמב הכפהמ ללוח (AI) תיתוכאלמ הניב תייגולונכטב שומישה

תחתפתמש ,היגולונכטל תינויח תובישח תולעב ןה םיישונאה םייחה לוהינב תוחונו תואירב

תלחמ יבגל ומכ ,תואירבה םוחתב וליפא ,הרתפנ םרט היעבה םא רתוי דוע ךבוסמ בצמה .ריהמ בצקב

ויהי תושדח לופיט תוטיש ןכלו ,ןטרסב קבאמב תוליעי ןניא תומייקה לופיטה תוטיש .ןטרסה

איה הלא םילופיטל עיגהל ידכ םיינילק םייוסינב תופתתשהו רחאמ ,ףסונב .דיחיה ןורתפה

, Massive Bio .םרזה דגנכ תוחשל תוכירצ הז םוחתב תרשל תוניינועמה תורבח ,תרגתאמ המישמ

הניבה תייגולונכטל תודוה וז המישמב החילצה ,"הפמהמ ןטרסה תלחמ תא קוחמל" ידכ הדסונש

.החתיפ איהש תיתוכאלמה

ירלוקלומ ליפורפ תריצי תכרעמ

תריצי ידי לע ןוכנה ףקיהבו ןוכנה ןמזב תישיא-םימאתומ םיתוריש ןטרס ילוחל הקינעמ הרבחה

הניבה ימתירוגלא תועצמאב .(NGS) אבה רודה ףוציר תוקידב תועצמאב ףיקמ ירלוקלומ ליפורפ

Massive לש םימתירוגלאהו ,םהלש ןטרסה ינותנ תא םיניזמ םילפוטמ ,Massive Bio לש תיתוכאלמה

Bio ויפוא לשב .םימייקה םיינילקה םירקחמה ןיבמ רתויב בוטה לופיטה תא תוריהמב םיהזמ

.תוידוסב רמשנ ךילהתה לכ ,הז ךילהת לש שיגרה

הרדסאה" תונקתב  ,(HIPAA) תואירב חוטיבב תוירחאו תודיינ קוח לש תושירדב דמוע ךילהתה

יפוריאה דוחיאה לש םיינילקה םייוסינה תונקתבו (GDPR) "עדימ לע הנגהל תיללכה

.ףשחנ אל יאופר עדימ םוש .Massive Bio רובע הנוילע תובישחב תאצמנ םילפוטמה תויטרפ

,םהלש תוח"ודה תא ונל םיחלוש םהש רחאל םילפוטמה תודוא עדימ םיננסמ ונלש םימתירוגלאה

CTMs (Clinical Trial ] "םיינילק םייוסינל המאתה" תכרעמ ,ןכמ רחאל .ןפצומ ישיאה עדימה לכו

Match System)] םיינילק םייוסינל ונלש םילפוטמה ינותנ תא םיאתהל הליחתמ.

תוירחאו תודיינ קוח"ל םיתייצמ םירקחמה לכ .םילפוטמה תעידיב עצבתמ םינותנה ףוסיא

http://www.einpresswire.com


טפשמה תונקתלו תיפוריאה (GDPR) "עדימ לע הנגהל תיללכה הרדסא"ל ,(HIPAA) "תואירב חוטיבב

.יפוריאה דוחיאה לש ינילקה

תבשחוממ הייאר תייגולונכטו (NLP) ינושל-וריונ תונכת

Massive Bio תועצמאב םילפוטמ ינותנל םלועה לש ינשה דצהמ ינילק רקחמ ינותנ המיאתמ

.תבשחוממ הייארו (NLP) ינושל-וריונ תונכת ללוכ ,הצקל הצקמ תיתוכאלמ הניב לש םימתירוגלא

רוחבל םילוכי םילפוטמה ,Massive Bio לש הצקל הצקמ תיתוכאלמה הניבה תייגולונכטל תודוה

.תוקד ךותב רתויב המיאתמה לופיטה תטיש תא

תמרופטלפו םינייטצמ היגולונכט-יססובמ םיתוריש ןתמ .Massive Bio-ל תוידוחיי הלא תונוכת

.םלועה יבחרב םיינילק םייוסינב קובקב יראווצ רתופש רבד תואירבה תיישעתל הטאד-גיב

םילוח יתב  לשתותשר םג תתרשמ וז הרבח .ןטרס ילוח לש םהייח תא רפשל הרטמל הל המש תינכותה

איה .תונידמ 12-ב ןטרס ילוח ףלא 60-ל העיגה Massive Bio תרבח ,וישכעל ןוכנ .תופורת תורבחו

תוטיש תאיצמ ידי לע הפמהמ וז הלחמ רגמלו תוריהמב רתוי םיבחרנ םיפרגואגל טשפתהל תפאוש

.רתויב תומיאתמה לופיטה

הרובק ןטרסה תלחמש ורפסיש תושדחל דחא רקוב ררועתנ ,תורישו הטאד-גיב ,היגולונכט תרזעב

הדובעה רסומל סיסבה איה וזה היישילשה לש תמלשומה הינומרהה .הירוטסיהה יפדב קומע

.Massive Bio לש דואמ ץורחהו בהלנה ,שוחנה
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