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Giới thiệu 
Chúng tôi tự hào thông báo về việc ra mắt Trung tâm nghiên cứu AI y tế 

(MedARC), một cách tiếp cận mới, cởi mở và hợp tác để nghiên cứu nhằm 

thúc đẩy lĩnh vực AI áp dụng cho chăm sóc sức khỏe. 

Tiến bộ của AI trong các lĩnh vực khác đã có những bước nhảy vọt, được 

hỗ trợ bởi việc đào tạo và sử dụng các mô hình quy mô lớn: GPT-

3/ChatGPT có hiệu suất gần bằng con người ở các tác vụ xử lý văn bản 

khác nhau, CLIP đã kích hoạt các ứng dụng đa phương thức mới và 

Stable Diffusion đã cung cấp khả năng tạo văn bản thành hình ảnh chân 

thực hiệu quả cho đại chúng. 

Những mô hình học sâu lớn này, đôi khi được gọi là mô hình nền tảng , 

đã cho phép các ứng dụng mới lạ, trước đây không thể tưởng tượng được. 

Tuy nhiên, nhiều trong số những tiến bộ này không có trường hợp sử dụng 

thích hợp cho AI y tế vì một số lý do. Điều này là do các mô hình này 

không liên quan đến miền và không được đào tạo cụ thể về dữ liệu y tế, do 

đó có kiến thức và hiểu biết về y tế hạn chế. 

Do đó, chúng tôi tin rằng việc nghiên cứu và phát triển các mô hình học 

sâu lớn dành riêng cho các ứng dụng y tế cho thấy nhiều hứa hẹn. 

Gần đây, chúng ta đã chứng kiến các sáng kiến mã nguồn mở, phi tập 

trung rất thành công dẫn đến nghiên cứu có tác động lớn trong lĩnh vực 

học sâu. Ví dụ: EleutherAI đã phát triển bộ dữ liệu Pile, một trong những 

bộ dữ liệu được sử dụng nhiều nhất để đào tạo các mô hình ngôn ngữ lớn 

và phát hành GPT-NeoX-20B, một trong những mô hình ngôn ngữ lớn 

nguồn mở có sẵn công khai lớn nhất. OpenBioML đã sao chép các kết quả 

của AlphaFold và cung cấp nguồn mở hoàn toàn các kết quả của chúng, 

chỉ trong vòng vài tháng kể từ khi nó tồn tại.   

Chúng tôi tin rằng những cách tiếp cận tương tự sẽ có lợi cho nghiên cứu 

AI y tế. Chúng tôi thiết lập một cộng đồng nghiên cứu mở và hợp tác 

với quyền truy cập vào các tài nguyên máy tính và chuyên môn phù hợp để 

theo đuổi nghiên cứu về các mô hình nền tảng phù hợp với lĩnh vực y tế. 
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Mặc dù chúng tôi nhấn mạnh quan trọng vào việc phát triển các mô hình nền 

tảng cho y học, nhưng chúng tôi không giới hạn bản thân trong chủ đề này. 

Nghiên cứu AI y tế thành công đòi hỏi một nhóm bác sĩ lâm sàng liên 

ngành có hiểu biết tốt về các vấn đề y tế cũng như các nhà nghiên cứu và 

kỹ sư máy học (ML), những người có thể áp dụng các giải pháp ML tiên 

tiến có liên quan hoặc phát triển các giải pháp mới phù hợp với từng 

trường hợp cụ thể. nhu cầu lâm sàng. 

Đối với bối cảnh, nhóm của chúng tôi đã làm việc trên một sáng kiến khác, 

WAMRI.ai. Sáng kiến này tập hợp các nhóm liên ngành như vậy để giải 

quyết các vấn đề lâm sàng cụ thể trong khoảng thời gian vài tháng tại Đại 

học San Francisco. Sáng kiến này đã khá thành công, dẫn đến một số 

công ty khởi nghiệp và ấn phẩm, bao gồm cả ấn phẩm về Phương pháp 

Tự nhiên. 

MedARC lấy cảm hứng từ sự thành công của WAMRI. Tổ chức hợp tác và 

phi tập trung của chúng tôi sẽ tập hợp các nhóm chuyên gia khác nhau này 

lại với nhau và xây dựng các nhóm liên ngành như vậy để giải quyết các 

nhu cầu lâm sàng khác nhau bằng các giải pháp AI/ML. 

Chúng tôi quan tâm đến việc các nhà nghiên cứu máy học, bác sĩ lâm 

sàng, học giả và những người khác tham gia vào sứ mệnh của chúng tôi 

nhằm tạo ra sự khác biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bằng AI. 

Chúng tôi hoan nghênh mọi người tham gia các dự án hiện tại của chúng 

tôi hoặc cũng đề xuất các dự án nghiên cứu hợp tác mới mà chúng tôi có 

thể giúp tăng tốc bằng các tài nguyên điện toán quy mô lớn của mình! 

Giới thiệu về MedARC 

Chúng tôi tin rằng cần có một cách tiếp cận mới, cởi mở và hợp tác đối với 

nghiên cứu AI trong y học. Trung tâm nghiên cứu AI y tế (MedARC) được 

thành lập để phát triển các mô hình AI lớn, thường được gọi là mô hình 

nền tảng, cho y học và xây dựng các nhóm liên ngành để giải quyết các 

nhu cầu lâm sàng. 

Một nguyên tắc quan trọng của MedARC là thực hiện khoa học công 

khai. Các mô hình và bộ dữ liệu sẽ được cung cấp nguồn mở bất cứ khi 

nào có thể, phù hợp với mọi vấn đề về quyền riêng tư và pháp lý.  



Chúng tôi mong muốn xuất bản tất cả các kết quả của mình dưới dạng bản 

in trước và trên các tạp chí và hội nghị được đánh giá ngang hàng có uy tín. 

Chúng tôi đã thiết lập một môi trường công cộng với giao tiếp không đồng 

bộ, máy chủ Discord, cho phép những người khác thảo luận, đóng góp và 

theo dõi tiến trình nghiên cứu. Cách tiếp cận mở này đã thành công đối với 

nghiên cứu AI trong NLP (EleutherAI), đa phương thức (LAION) và sinh 

học (OpenBioML). Do đó, chúng tôi tin rằng một môi trường tương tự sẽ có 

lợi cho nghiên cứu AI y tế và tạo ra những cơ hội mới. 

Chúng tôi lưu ý rằng OpenBioML đã tiến hành thành công nghiên cứu ở điểm 

giao nhau giữa AI và sinh học, và có một số trùng lặp giữa nhiệm vụ của 

OpenBioML và MedARC. Tuy nhiên, chúng tôi khác với OpenBioML bằng 

cách tập trung vào các ứng dụng y tế và lâm sàng, nghiên cứu cách AI có thể 

được sử dụng trực tiếp hơn để tác động đến việc chăm sóc bệnh nhân. 

Chúng tôi đã có một số dự án đang được tiến hành. Điêu nay bao gôm: 

• Tái tạo thời gian thực của nhận thức trực quan từ fMRI dưới sự lãnh 

đạo của Tiến sĩ Paul Scotti. Công việc này tập trung vào việc sử 

dụng AI tổng quát để tái tạo hình ảnh chỉ từ các tín hiệu fMRI. 

• Tinh chỉnh Stable Diffusion cho Thế hệ X-quang Ngực dưới sự 

hướng dẫn của Tiến sĩ Akshay Chaudhari từ Đại học Stanford. Kết 

quả sơ bộ của chúng tôi được chia sẻ trong bản thảo đầu tiên của 

chúng tôi trong bản in trước của arXiv, chúng tôi cũng đã có tin tức 

về điều này và chúng tôi hiện đang mở rộng công việc này. 

Các dự án có nhiều nhiệm vụ và hướng nghiên cứu khác nhau mà các 

cộng tác viên có thể khám phá. Tài nguyên tính toán cũng sẽ được phân 

bổ tương ứng. Một vài dự án khác hiện cũng đang được phát triển. 

Đội của chúng tôi 

Tanishq Mathew Abraham, người sáng lập và Giám đốc điều hành là ứng 

viên Tiến sĩ Kỹ thuật Y sinh năm thứ 5 tại Đại học California, Davis, người 

sắp lấy bằng tiến sĩ ở tuổi 19. Trước khi tham gia chương trình tiến sĩ, anh 

đã hoàn thành bằng kỹ sư y sinh ở tuổi 14 từ UC Davis. 



Ngay từ khi còn rất nhỏ, khi mới 9 tuổi, Tanishq đã luôn quan tâm đến sự 

giao thoa giữa y học và công nghệ, và anh đặt mục tiêu tạo ra sự khác biệt 

tích cực trong thế giới này bằng cách phát triển các công nghệ mới để cải 

thiện kết quả lâm sàng. 

Anh ấy đã theo học ngành kỹ thuật y sinh để đạt được mục tiêu này và 

trong thời gian học Tiến sĩ, anh ấy đã tin rằng AI là biên giới tiếp theo của y 

học và đang theo đuổi nghiên cứu ứng dụng AI tổng quát vào kính hiển vi 

và bệnh lý kỹ thuật số. Ông hiện đã thành lập MedARC để tiếp tục khám 

phá toàn bộ tiềm năng của AI cho các ứng dụng lâm sàng. 

Ông đã trình bày công trình của mình tại một số hội nghị uy tín như SPIE 

Photonics West, hội thảo ICML, BMES, v.v. Ông cũng đã đồng viết một 

chương trong cuốn sách “Trí tuệ nhân tạo và học sâu trong bệnh lý học”. 

Tanishq đã đóng góp cho nhiều dự án nguồn mở, bao gồm tham gia nhóm 

sáng lập DALL-E mini, là người đóng góp thường xuyên cho thư viện fastai 

cũng như là người hướng dẫn trong khóa học fast.ai được nhiều người 

tham dự của họ và là nhà phát triển chính của thư viện UPIT. 

Tanishq cũng là nhân viên bán thời gian tại Stability AI. Ngoài vai trò lãnh 

đạo MedARC, ông còn là nhà nghiên cứu cho fast.ai và CarperAI và 

EleutherAI, cả hai đều là cộng đồng nghiên cứu được hỗ trợ bởi AI ổn định. 

Tanishq đang hoạt động tích cực trên Twitter và được biết đến với nội 

dung nghiên cứu AI y học, AI tổng quát và AI được tuyển chọn kỹ càng 

được chia sẻ với hơn 36 nghìn người theo dõi của ông. 

Để tìm hiểu thêm về Tanishq, hãy truy cập trang web của anh ấy: 

https://tanishq.ai    

Jeremy Howard, Chủ tịch, là một nhà khoa học dữ liệu, nhà nghiên cứu, 

nhà phát triển, nhà giáo dục và doanh nhân nổi tiếng. Jeremy là nhà 

nghiên cứu sáng lập tại fast.ai, một viện nghiên cứu chuyên giúp việc học 

sâu trở nên dễ tiếp cận hơn và là giáo sư danh dự tại Đại học Queensland. 

Trước đây, Jeremy là Nhà khoa học nghiên cứu xuất sắc tại Đại học San 

Francisco, nơi ông là chủ tịch sáng lập của Sáng kiến trí tuệ nhân tạo trong 

nghiên cứu y học Wicklow (WAMRI). 
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Jeremy là CEO sáng lập của Enlitic, công ty đầu tiên áp dụng học sâu vào 

y học và được MIT Tech Review chọn là một trong 50 công ty thông minh 

nhất thế giới trong hai năm liên tiếp. Ông là Giám đốc điều hành sáng lập 

của hai công ty khởi nghiệp thành công ở Úc (FastMail và Optimal 

Decisions Group–do Lexis-Nexis mua lại). 

Trước đó, ông đã có 8 năm làm việc trong lĩnh vực tư vấn quản lý tại 

McKinsey & Co và AT Kearney. Jeremy đã đầu tư, cố vấn và cố vấn cho nhiều 

công ty khởi nghiệp, đồng thời đóng góp cho nhiều dự án mã nguồn mở. 

Để tìm hiểu thêm về Jeremy, hãy truy cập trang web của ông: 

https://jeremy.fast.ai/  

Đối tác 

Mặc dù MedARC là một tổ chức nghiên cứu độc lập, nhưng thông qua sự 

hỗ trợ của các đối tác, chúng tôi có thể theo đuổi cách tiếp cận mở đối với 

nghiên cứu AI y tế. Stability AI đóng vai trò là đối tác chính của chúng tôi. 

Stability AI rất vui mừng được hỗ trợ nghiên cứu AI mã nguồn mở phù hợp 

với sứ mệnh của họ về AI vì con người, do con người. Trí tuệ nhân tạo ổn 

định cung cấp tài nguyên điện toán, kinh phí và kiến thức chuyên môn phù 

hợp để trợ giúp các nhà nghiên cứu của chúng tôi. 

Chúng tôi cũng vui mừng thông báo về mối quan hệ hợp tác với Trung tâm 

trí tuệ nhân tạo trong y học & hình ảnh Stanford (AIMI) để dẫn dắt các dự 

án về học tập tự giám sát và các mô hình nền tảng cho y học. 

Thêm thông tin 

Chúng tôi muốn mời các bác sĩ lâm sàng và/hoặc các nhà nghiên cứu học 

máy và học giả quan tâm đến việc giải quyết các thách thức AI y tế có sức 

ảnh hưởng, tham gia cộng đồng của chúng tôi!  

Để biết thêm thông tin về MedARC và cộng đồng nghiên cứu của chúng 

tôi, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại https://medarc.ai  

Liên hệ: Tanishq Mathew Abraham ( tanishq@stability.ai ) 
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