
   

های بسیاری برای ما، کسانی که        واضح است که نمونه   ”ویتفیل گفت:   

عنوان محکوم    در بخش رادیولوژی هستیم وجود دارد که ما فقط به           

 “.شویم، درست مثل هر فرد دیگری شناخته می

 ای حیاتی برای ایمنی بیمار  های پزشکی، مسئله امنیت سایبری دستگاه

 است.

 طرفی شبکه چگونه لغو قانون بی (Net Neutrality بر فناوری اطالعات ،)

 گذارد. سالمت تأثیر می

 ای برخوردار است. های سالمت، از حفاظت پیشرفته امنیت ابر مراقبت 

 دی
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 هفته انهم آپای    دااگشنه علوم زپشکی  اریان

)جامعه رادیولوژی آمریکای شمالی( یک متخصص        RSNA 2017در  

افزار    هشدار داد که ناامنی وسایل پزشکی، ازجمله سخت                  

کند. یک مدیر امنیتی نیز        تصویربرداری، ایمنی بیمار را تهدید می       

، یکی از معتبرترین مراکز        Mayoبیان کرد که چگونه کلینیک          

 کند. ها محافظت می های علوم پزشکی جهان، از دستگاه دانشگاه

های سالمت که از شدت نیاز به امنیت سایبری           دهندگان مراقبت   ارائه

های سالمت هستند، اما در       اند، در حال محافظت از داده       آگاهی یافته 

های امنیت سایبری، بسیار وسیع است و تهدیدات           حال حاضر ضعف  

 کنند. ای برای ایمنی بیماران ایجاد می بالقوه کشنده

، یک کارشناس    RSNA 2017در کنفرانس تصویربرداری پزشکی       

فناوری اطالعات سالمت و رادیولوژی هشدار داد که در میان بسیاری           

دهندگان تجهیزات مراقبت و سالمت پزشکی،         از فروشندگان و ارائه   

 یک نادیده گرفتن کلی در مورد امنیت سایبری وجود دارد.

جیم ویتفیل، دکترای پزشکی، در طی یک سمینار امنیت سایبری در       

ساله و نشست ساالنه سازمان بهداشت جهانی           019نشست علمی   

”گفت ها، بلکه سالمت     سالمت بیماران ما ... نه فقط اطالعات آن          : 

ویتفیل، رادیولوژیست و   “.  ها، در آینده نزدیک درخطر است       واقعی آن 

، یک سازمان مراقبت    Innovation Care Partnersمدیر ارشد شرکت    

اندازه کافی    متأسفانه ما به   ”پزشکی در سکاتسدیل آریزونا، گفت:         

  “.آماده نیستیم که این کار را مدیریت کنیم

 رادیولوژی در امان نیست
های رادیولوژی از     ها و سازمان    ویتفیل اشاره کرد که رادیولوژیست     

دهندگان خدمات بهداشتی و یا        موج حمالت امنیت سایبری به ارائه      

های اخیر، در امان     سالمت در سال از نقض گسترده اطالعات مربوط به 

طور مکرر حمالت باج       به  7102که در اوایل سال        طوری  نیستند به 

 ها را تعطیل کردند. افزار، بیمارستان

های سالمت، در     انداز امنیت سایبری در مراقبت      در همین حال، چشم   

حال تغییر است. از سرقت اطالعات ارزشمند مالی افراد در                    

تا حمالت    -برای فروش در بازار سیاه        -های بهداشتی گرفته      پرونده

طور مستقیم به بیماران      تواند به   انگیزشی از قبیل باج افزارها که می       

 آسیب برساند.

 حمله باج افزار خطرناک 
اشاره کرد که    “  WannaCry”ویتفیل، به حمالت پلید باج افزار           

، خدمات بهداشتی ملی بریتانیا را در معرض خطر قرار             عنوان نمونه   به

های   های کاغذی در بخش     ها مجبور بودند به پرونده       داد. بیمارستان 

اورژانس رجوع کنند که ترافیک کاری را به طرز چشمگیری افزایش            

 می داد و تقریباً برخی موارد متوقف شدند.

ها بودند.  ها قطعًا مجبور به لغو تمام این جراحی           آن”ویتفیل گفت:   

توانستند پیوند را     بیمارانی که قرار بود عمل پیوند انجام دهند، نمی          

دریافت کنند. اگر من نتوانم درمان بوتاکس خودم را دریافت کنم،              

فاجعه نیست! اما اگر یک بیمار منتظر پیوند کلیه یا پیوند قلب یا                 

ساعت دیگر    72پیوند کبد و ... از فرد دیگری باشد و مجبور شود               

 “. هاست صبر کند، این یک تهدید واقعی برای سالمتی آن
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دونالد، یکی از متخصصان امنیت پزشکی که با             درواقع، کوین مک  

ظاهر شد، هشدارهای ویتفیل را در       RSNA 7102ویتفیل در نشست  

های   رابطه با احتمال استفاده هکرها از تجهیزات متصل مراقبت             

 سالمت، تائید کرد.

 امنیت اینترنت اشیاء پزشکی
، یک گروه   Mayoدونالد، مدیر امنیت اطالعات بالینی در کلینیک          مک

نفره را که صرفًا به اینترنت اشیاء مربوط هستند اختصاص داد که            07

های مراقبت سالمت     عنوان یکی از بهترین سیستم      طور گسترده به    به

 شود. متحده شناخته می در ایاالت

دونالد، ارزیابی امنیت سایبری در مورد          ، گروه مک   7102در سال    

 آزمایش نفوذ امنیتی انجام داد. 01دستگاه پزشکی و  011حدود 

های سالمت و        دونالد گفت: حمالت سایبری در سیستم             مک

صورت   جا )و اغلب به     ها، به طور مکرر، متعدد و همه         های آن   دستگاه

ها مقابله    ها، با آن    بر فایروال   ما درگذشته با تکیه     ”خودکار( هستند که    

 “.کند ویروس هم دیگر کار نمی کردیم اما امروز آنتی می

شرکت تولیدی، تجهیزات       2111دونالد گفت که بیش از            مک

ها به ازای هر      کنند. میانگین تعداد دستگاه     اینترنتی پزشکی، تولید می   

بنابراین تعداد زیادی   ”عدد است، او گفت:       09ها،    تخت در بیمارستان  

 “.از بیماران، با این تجهیزات سروکار دارند

 فقدان امنیت دستگاه در میان فروشندگان
ها و یا   هسازی دستگا   های ایمن   ها، از عهده هزینه  بسیاری از بیمارستان 

های فدرال و     آیند، حتی سازمان    های فناوری اطالعات برنمی     سیستم

طور مداوم،    کارشناسان بخش خصوصی در زمینه امنیت سایبری، به        

 نامند. های پزشکی را مشکل بزرگی می عدم امنیت دستگاه

برای فروشندگان، امنیت معمواًل فکری است که         ”دونالد گفت:     مک

“. اندیشی پس از انجام کار(        کند )چاره   دیر به ذهنشان خطور می      

تجربه و بدون سرنخ هستند. امنیت کمی          ها خام، بی    بسیاری از آن  ”

های قدیمی    گیرند و انبوهی از دستگاه      در هنگام طراحی در نظر می      

 “.گذارند که امنیت ندارند، بر جای می

مشکل دیگر، کمبود شدید مهندسین امنیت سایبری واجد شرایط در          

 بازار است.

کنند تا    وجود برخی از فروشندگان دستگاه، سخت تالش می           با این 

زودی توجه ویژه به امنیت سایبری داشته باشند و بر ایجاد امنیت               به

های تزریقی، مانیتورهای لمسی الکترونیکی و        هایی نظیر پمپ    دستگاه

هایی که تزریق رنگ کنتراست برای تصویربرداری رادیولوژی           دستگاه

است، تمرکز کنند. وی افزود: بسیاری از تولیدکنندگان دستگاه               

افزار برای محافظت از محصوالت          اکنون در حال نوشتن نرم         هم

 هستند.

 مشکالت امنیتی دستگاه
اما مشکالت امنیت سایبری پزشکی، در زمینه          ”دونالد گفت:      مک

 “.ها هنوز هم گسترده هستند رادیولوژی و سایر تخصص

 فقدان پشتیبانی امنیتی فروشندگان برای مشتریان؛ 

 های رمزنگاری نشده یا رمزنگاری شده ناقص؛دستگاه 

 اند و کد     فرض که حذف نشده      های با رمزهای عبور پیش     دستگاه

 های فروشنده یافت کرد؛ سایت توان در وب هایی که می منبع

 احراز هویت ضعیف؛ 

 کنند؛   تر استفاده می های قدیمی عامل هایی که از سیستم دستگاه 

 ها یا ارتقاء امنیتی. ناتوانی در پچ کردن دستگاه 

 “.های باز دارند پذیری بسیاری از این موارد آسیب”دونالد گفت:  مک

دونالد زمان زیادی را صرف تفکر در           ، گروه مک  Mayoدر کلینیک   

کنند و خود را       مورد چگونگی کاهش خطرات در مقیاس وسیع می         

تر   های بزرگ   درگیر فرآیند خرید تجهیزات درمانی برای سیستم          

 کند تا هزینه های مالی برای کار خود را تأمین کند. می

 مشاوره از متخصص امنیت سایبری بیمارستان
دهندگان و    های ارائه   دونالد برای همتایان خود در بخش        مشاور مک 

شما باید بدانید که      ”های فناوری اطالعات می گوید:            دپارتمان

استانداردهای شما چه چیزهایی هستند، حداقل شرایط الزم را               

تنظیم کرده و به خریدهای جدید نگاهی بیندازید و احتماال نیاز به              

 “.تعدیالتی داشته باشید

کند مگر اینکه شما      ها کار نمی    یک از این    اما هیچ ”دونالد گفت:     مک

 “.یک برنامه امنیتی جامع داشته باشید
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برای لغو قانون        (FCC)گیری کمیسیون ارتباطات فدرال            رأی

کنندگان پزشکی    کنندگان و مصرف    تواند به ارائه    طرفی شبکه، می    بی

از راه دور )تله مدیسین(، آسیب برساند و توانایی این را دارد که                  

های سالمت را برای تبادل تصاویر           های مراقبت   برخی از سیستم   

 پزشکی داده فشرده محدود کند.

پذیری   ها باشد. علیرغم هزینه پایین پیاده سازی ابر و نیز مقیاس             آن 

های   و سرعت ، مدیران فناوری اطالعات هنوز هم با امنیت ابر مراقبت           

تواند   ها می   که این نگرانی     سالمت کاماًل راحت نیستند. درحالی       

دهندگان خدمات، ممکن است بهتر از خود         پرهزینه باشد، امروزه ارائه   

 ها باشند. بیمارستان

ها   در فناوری اطالعات سالمت، امنیت ذهن، یکی از باالترین اولویت           

طور فعال      است و این هدف جنایتکاران سایبری است که به                

دهند تا اطالعاتشان را      های مراقبت سالمت را هدف قرار می         سازمان

های جاری و پیوسته در       ها را گروگان بگیرند. نقص      سرقت کنند و آن   

دهندگان   متحده و در سراسر جهان باعث شده است که ارائه              ایاالت

خدمات ابر، به مشتریان فعلی و آینده خود یادآوری کنند که محیط             

های بیمارستان هستند. در اینجا        تر از سایر سیستم     ها بسیار امن    آن

توانند امنیت    دهندگان سرویس ابری می      چهار دلیلی که چرا ارائه      

 سالمت بهتری را ارائه دهند، بیان شده است:

گذاری بیشتری در زمینه      توانند سرمایه   دهندگان ابر می    ارائه

 امنیت انجام دهند

طبق گزارشی که مایکروسافت از درآمد ساالنه خود منتشر کرده و              

ها در زمینه توسعه امنیتی، تحقیق و توسعه           اعالم کرده است که آن    

کنند. این منحصر به       گذاری می   بیش از یک بیلیون دالر سرمایه       

شدت به ساخت     دهندگان ابر نیز به     مایکروسافت نیست، زیرا سایر ارائه 

ابزارهای امنیتی قوی برای محافظت از محیط مشتریان خود از                

 اند. مهاجمان پرداخته

 الزامات رعایت قانونی

دهندگان خدمات تمایل بیشتری به          بخش دیگر که در آن ارائه        

گذاری برای سالمتی دارند، اطمینان در مورد الزامات رعایت             سرمایه

های   قانونی است. این شامل الزامات گواهینامه از دولت و مشخصه            

خاصی است که فروشندگان باید برای انجام کار با برخی از اشخاص،             

دهندگان   ها را رعایت کنند. برای برآورده ساختن این الزامات، ارائه         آن

های امنیتی ابر     خدمات باید تحت آزمایش دقیق قرار بگیرند و شیوه         

های سالمت را که اطمینان از حفاظت از اطالعاتی که                   مراقبت

 کنند، اتخاذ کنند. میزبانی می

های   ها، معمواًل مجموعه ای از گواهینامه           برای اکثر بیمارستان   

ها تعداد    موردنیاز برای رعایت الزامات وجود دارد. درنتیجه، آن            

دهند و این     های تکنولوژی و امنیتی را انجام می         محدودی از ارزیابی  

 کند. تر می دهندگان خدمات ابر را امن موضوع، ارائه

 ابزارهای حفاظت، تشخیص و نظارت پیشرفته

ها   تواند مشکل دشواری برای بیمارستان      مبارزه با حمالت سایبری می    

کنند که محدود به       باشد و بسیاری هنوز از ابزارهایی استفاده می          

های   شده از سیستم     های شناخته تالش برای جلوگیری از ویروس      
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 Netطرفی شبکه ) چگونه لغو قانون بی

Neutrality بر فناوری اطالعات سالمت ، )

 گذارد تأثیر می.

طرفداران فناوری اطالعات سالمت گفتند که اعالم رأی لغو قانون              

کنندگان   دهندگان و مصرف     ، ارائه FCCطرفی شبکه از سوی         بی

شدت تحت تأثیر قرار       خدمات سالمت تبادل تصاویر پزشکی را به         

 دهد. می

، یک شکاف ایدئولوژیک میان جمهوری         FCC  7به    9گیری    رأی

های فناوری    های کنگره ایجاد کرد و غول        خواهان حاکم و دموکرات   

عنوان مقررات    طرفی شبکه به     مانند آمازون، نیز از لغو قانون بی          

کننده را برای پهنای باند اینترنت          های مصرف   خطرناکی که هزینه  

 دهد، انتقاد کردند. افزایش می

، نیک آدکینز، عضو هیئت تحریریه و         SearchHealthITبه گزارش   

لغو این قانون، تله مدیسین را کامالً        ”کارشناس تله مدیسین، گفت:      

نوبه خود موجب تحریک سالمت        دهد و این به      تحت تأثیر قرار می    

 “. شود دیجیتال و نوآوری می

های سالمت، از حفاظت  امنیت ابر مراقبت

ای برخوردار است پیشرفته  

های   های سالمت، از اعتماد به سپردن داده    های مراقبت اگرچه سازمان 

هایی وجود    دهندگان خدمات ابری مردد بودند، اما زمینه        خود به ارائه  

 اند. شده دارد که ابرها در امنیت اطالعات، عالی دیده

دانند که ایجاد     خوبی می   مدیران ارشد فناوری اطالعات بیمارستان به     

ها ممکن نیست که بتواند بهترین        مراکز داده در داخل و مدیریت آن      

های   راه برای ارائه خدمات به کاربران نهایی و پشتیبانی از سیستم             
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که ابر برای      کنند که حتی وقتی      این عوامل اطمینان حاصل می       

سالمت     شود، سازمان های مراقبت       ها استفاده می     میزبانی داده 

خوبی محافظت    ها به های آن   توانند مطمئن باشند که از داده          می

 شوند. می

هدف: سیستم مدیریت یکپارچه فناوری اطالعات بهداشت و 

 درمان 

هدف، ایجاد یک اکوسیستم فناوری اطالعات سالمت متصل و                

مسئول ایجاد،    EHRهای    سیستم”یکپارچه است. تیچرویک گفت:      

های سالمت در قالب استاندارد        آوری، مدیریت و بازیابی پرونده       جمع

های فناوری اطالعات     حل  است که قابلیت همکاری با دیگر عناصر راه       

”کند  سالمت را تضمین می     پیشرفت ابر سالمت، پلتفرمی برای       “. 

عنوان   به  EHRراه حل کامل فناوری اطالعات است که             مونتاژ یک 

 “.یکی از عناصر آن است

، EHRتیچرویک گفت: عالوه بر یکپارچگی با انواع فروشندگان               

پیشرفت ابر سالمت همچنین یکپارچگی فناوری اطالعات                  

های کاربردی مانند مدیریت مراقبت        های سالمت را با برنامه       مراقبت

های   از بیمار، نظارت از راه دور بیمار، خود مراقبت بیمار، مراقبت              

 کند. پیشگیرانه و مشارکت اجتماعی را هماهنگ می

های همراه چند     ها نیازمند برنامه    حل  هر یک از این راه     ”او گفت:   

 EHRهای    سکویی، طیف وسیعی از خدمات ابر و اتصاالت به سیستم         

افزاری، خدمات ابر، اتصاالت      های نرم   است. پیشرفت ابر سالمت، قالب    

 “.کند و سایر منابع داده را فراهم می EHRهای  به سیستم

باشد. متأسفانه بسیاری     آلوده و کنترل حمله از راه دور مهاجمان می         

از حمالت امروز ناشناخته هستند، زیرا هکرها و مجرمان سایبری از             

کنند که    شده استفاده می     بسیاری از ابزارهای شناسایی شناخته       

ای مورداستفاده قرار      طور گسترده   امروزه در خدمات بهداشتی به      

دهندگان خدمات ابر برای استفاده از فناوری حفاظت           گیرند. ارائه   می

های مشکوک    از تهدید پیشرفته برای شناختن و جلوگیری از فعالیت         

 از یادگیری ماشین بهره می برند.

دهندگان ابر نیز قادر به        عالوه بر این ابزارهای پیشرفته، اکثر ارائه        

ها یا منابع     IPجلوگیری از ترافیک هستند و یا بیشتر از ترافیک            

کنند. بسیاری از این ابزارهای تشخیص          مظنون از قبل تحقیق می     

شدن به نوع تجاری  برای            زودهنگام پیشرفته در حال تبدیل       

ها در حال حاضر حفاظت از تهدید      ها هستند و برخی از آن  بیمارستان

 اند. گرفته پیشرفته و ابزار تشخیص هوشمند را در پیش

 ها و حفاظت از سیستم بازیابی داده

شود محیط ایده آل برای حفاظت از         جنبه دیگری از ابر که باعث می      

ها باشد، توانایی آن برای پشتیبان گیری و بهبود سیستم در                 داده

طور صحیح      که به     ها است. هنگامی       صورت آلوده شدن آن       

سازد تا    شده باشند، این قابلیت فناوری اطالعات را قادر می          پیکربندی

سرعت سیستم را     اگر توسط باج افزار، تحت تأثیر قرارگرفته باشد، به         

تواند از    بهبود بخشد. قابلیت پشتیبان گیری و بازیابی ابر نیز می              

پرونده   های  عامل مانند سیستم     های مهم و سیستم       خرابی فایل 

حساب   های صدور صورت     یا سیستم   (EHR)الکترونیکی سالمت    

کند   جلوگیری کند. این رویکرد، الزامات انطباق قانونی را مطرح می           

 های حساس باید حمایت شوند. که در آن داده

ها و ابزارهای امنیتی با امتیاز باال، تعدادی از            ترین محیط   حتی با امن  

شده   شده و حمالت ناشی از اعتبارات ربوده        استثناء های داده شناخته   

تواند بدون    دهد که یک مزاحم می      سادگی نشان می    وجود دارد. این به   

های امنیتی عبور کند      استفاده از پرچم قانونی، از طریق تمام سیستم       

شود. این نشان      و همچنان موفق به سرقت اطالعات حساس می           

های در دسترس، هنوز هم         ترین حمایت   دهد که حتی با قوی        می

تعدادی از مراحل حیاتی وجود دارد که فناوری بیمارستان باید                

 عنوان بخشی از استراتژی امنیتی کلی سالمت خود در نظر بگیرند.   به
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