
   

 اشته باشند. داستفاده کنند، دسترسی 

های پزشکی همچنان در حال پیشرفت          آوری  طور که فن     همان

است، فرآیند طراحی هم شروع به همگام شدن کرده است. طراحان             

بندی قابلیت استفاده از محصول       های پزشکی شروع به اولویت      دستگاه

ها با سهولت و سادگی بیشتری مورداستفاده قرار           کنند تا دستگاه    می

تواند یک سازنده     معتقد است که هرکسی می      MakerHealth گیرند.

های سالمت اغلب کسانی هستند که        دستگاه باشد و کارکنان مراقبت    

هایی نیاز به بهبود مراقبت از         دانند چه دستگاه    به بهترین شکل می   

 بیمار دارند.

های   ، تکنولوژی  MakerHealth در چند سال گذشته، پزشکان      

تر به کار      هایی ساده، مؤثر و ارزان        مختلفی را برای ایجاد دستگاه      

اند و  با       ها یک دستگاه پاتولوژی تصویر را تغییر داده           اند. آن   گرفته

شده، یک    اصالح(Raspberry Pi) استفاده از تکنولوژی رزبری پای        

دالری تبدیل    011دالری را  به یک دستگاه           011،111دستگاه    

شده برای نوزادان     اصالح CPAP ها همچنین یک ماسک     اند. آن   کرده

 اند. طراحی کرده

های زخم و      های این شرکت در بخش        برخی از آخرین نوآوری    

با PVC های    های ویژه هستند. اخیرًا پزشکان، سیستم لوله          مراقبت

توانند بر روی یک واحد       اند می   ها طراحی کرده    در آن   کههایی    سوراخ

قربانیان سوختگی با آب جاری انجام        درمان  سوزنی نصب شوند تا      

اند که از زنگ      ها همچنین یک کیت خأل زخم را ایجاد کرده          شود. آن 

های مراقبت، در هنگام از بین رفتن         مدوالر برای هشدار دادن به تیم     

بعدی قابل    سازی سه   کند و حتی یک مدل شبیه        مکش استفاده می  

تواند پرستاران را به درمان بیماران مبتال به           چاپ ساخته اند که می    

 زخم کمک کند.

 ها در حال  رود، آن جلو  پیش می  طور که شرکت رو به  همان

 دی

 

 در ررر رمررررر       ر ر ر ر

  تبدملرک  کن نرمر قبترسالمتربهرهکره 

 ه یرسالمتربندیربر یر منیترمر قبترمز م یربخش 

 ر م الترررررر رخدم تر نس نی رمو درررررررر، (HHS)متحد رروز  تربهد  ترو گز  شر منیترس مبریرد 

 منتشررکرده یرپرد زند ررپذمریرآسیب

 5رفن و یرررپیشرر رررررررربینی رد  رسالمت رر طالع ت ر   ررررررررررر8102س ل ر ز رپز کی رمو نع ربر رغلبه  

رپروند ر(Telemedicine)دو  ر لکترونیکیرسالمتر)ررررر، رک نونرتوجه ترق نونیررررررEHRه ی رد  (

 م ندرب قیرمی

 تبدملرک  کن نرمر قبترسالمتربهرهکره 

01 
 شماره

0131 

 هفته انهم آپای    دااگشنه علوم زپشکی  اریان

است،   MIT’s Little Devicesشرکتی که زیرمجموعه آزمایشگاه      

کمک کردن به پزشکان و پرستاران است تا تجهیزات               در حال    

های موجود را به تناسب نیازهای         پزشکی را هک کنند و تکنولوژی      

 خود برساند.

پزشکان و پرستاران در آمریکای شمالی و جنوبی در حال یادگیری     

رسند   های جدید، برای استفاده از موادی که به تولید انبوه می                راه

های جدید    برای هک کردن تجهیزات پزشکی و ساخت دستگاه            

 تواند مراقبت از بیماران را بهبود بخشد.                  هستند که می     

MakerHealth           دهندگان   ، شرکتی که آموزش و منابع را برای ارائه

کند، اکنون به پرستاران و پزشکان کمک          خدمات سالمت فراهم می   

های پزشکی را هک کنند تا ابزارها و وسایل                کند تا دستگاه     می

جدیدی را ایجاد کنند که بتواند نیازهای بیماران را بهتر برطرف                

 کنند.

متولد شد،   Little Devices MIT این شرکت که از آزمایشگاه      

های سالمت به سازندگان و         متخصص در تبدیل کارکنان مراقبت      

طراحان، با ارائه ابزارها و بینش الزم برای کمک به پزشکان و                    

ای   های سالمت در هرکجا که هستند، با هر وسیله            کارکنان مراقبت 

 که در اختیاردارند. 

هایی را  های آموزشی، این شرکت همچنین بسته         عالوه بر برنامه  

تواند   ای از مواد و ابزارهایی است که می           دهد که مجموعه    ارائه می 

برای هک کردن تجهیزات بیمارستان استفاده شود تا به پرستاران و             

های موجود را مطابق با        پزشکان در این زمینه کمک کند فناوری        

های ساخت    ها تطبیق دهند. این شرکت حتی کارگاه           نیازهای آن 

جایی که پزشکان و       -دهد    را نیز ارائه می      (MakerSpace)خالق  

توانند با یکدیگر همکاری کنند و همچنین به ابزار و               پرستاران می 

ها برای طراحی، ایجاد و نوآوری          توانند از آن     هایی که می     آموزش
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های ساخت خالق    کارگاه "Makerspace in Cloud" سازی مجوز آماده

ها و همچنین مدارس      در فضای ابر هستند که در دسترس بیمارستان       

منظور هدایت    پزشکی و پرستاری خواهند بود. این پلت فرم به              

های جدید، در     پزشکان از طریق فرایند طراحی و آزمایش دستگاه          

های   ها است. این پلت فرم همچنین تست        حال ارائه ابزار، مواد و طرح     

آوری مدارک و روندهای پذیرش دستگاه را برای              کار آیی، جمع   

های جدید، بررسی      اطمینان از باالترین کیفیت و ایجاد نوآوری          

 کند. می

 MakerHealth                  های فرممعتقد است که از طریق پلت

Makerspace         تواند پزشکان را     فیزیکی و دیجیتال، این شرکت می

کارگیرند و شروع به شرکت در         های جدید را به     تشویق کند تا ایده   

ها اینگونه    که آن   طوری  روند طراحی دستگاه و نوآوری کنند. به          

بینند: اگر شما ابزارهای طراحی را به دست افرادی که از این                   می

توانید با    کنند، قرار دهید، می     صورت روزانه استفاده می     ها به   دستگاه

 های جدید در بازار روبرو خواهید شد. برخی از بهترین دستگاه

بندیربر یر منیتررمز م یربخش

  ه یرسالمترمر قبت

دهنده، برای جلوگیری از ریزش سد دفاعی             های ارائه   سازمان

 کنند. های خود، از روش تقسیم و حل استفاده می شبکه

های سالمت، به یک رویکرد متعادل امنیت           های مراقبت   سازمان

سایبری نیاز دارند تا بتوانند با تهدیدات دیجیتالی که همیشه در                

دهنده   حال تحول است، برخورد کنند. یکی از اقداماتی که یک ارائه            

بندی است که در آن        تواند برای دفاع از خود ایجاد کند، بخش           می

های مجازی برای محدود کردن دسترسی         ها، روترها و شبکه     فایروال

 کند. سازمان استفاده می فناوری اطالعات به مناطق خاص شبکه

اند تا    بندی استفاده کرده    دهندگان از بخش    که بعضی از ارائه  درحالی

های خود در مقابل هکرها محافظت کنند،             ها و دستگاه     از داده 

 عنوان یک عمل استاندارد در نظر بگیرند.   توانند آن را به ها می سازمان

  ودردهند رمیربندیردستگ  ،رب عثرآسودگیرخی لر   ئهربخش

کند   بندی دستگاه پزشکی، این اطمینان را فراهم می               بخش

که یک هکر با موفقیت بخشی از یک سازمان را نقض کند،               درصورتی

های فناوری اطالعات دیگر، ایمن باقی خواهند            های شبکه   دستگاه

های    ماند. اسکات کاپلند، مدیر ریسک فناوری اطالعات شبکه              

گوید   می Op-Ed سن دیگو، در یک     Scripps Health پزشکی، برای 

 های پزشکی در شبکه، باید طراحی       بندی دستگاه   های بخش   که هدف 

VLAN       ها، با توجه به نیازهای        ها برای مدیریت ابزارهای درون آن

 ها باشد. امنیتی آن

 کندردسترسیرمحدود،رکنترلر  ر زردسترهکره رخ  جرمی

بندی این است که دسترسی به            یکی دیگر از مزایای بخش       

های متمایز تنها به کسانی که واقعًا به آن نیاز دارند، محدود                 شبکه

شود. چاد ویلسون، مدیر امنیت اطالعات در سیستم بهداشت ملی          می

در ،   HIMSS Learning Center کودکان، در طی یک وبینار اخیر در      

بندی گفت: همه کارمندان       مورد کاهش خطر امنیت سایبری بخش      

 های کاربردی استفاده کنند. نیاز ندارند از تمام برنامه

تواند عملکرد بهتری را با       گوید: این عمل همچنین می      ویلسون می 

 ها ایجاد کند. سازی پهنای باند بر اساس اولویت بهینه

Riverside Health            یک سیستم سالمت یکپارچه در جنوب ،

های مالی و انسانی را       های غیرپزشکی مانند سیستم     شیکاگو، سیستم 

های مجزا با استفاده از ابزارهای مختلف ازجمله فایروال           بر روی شبکه  

Fortinet   کند.    ، جدا میCISO     گوید: استراتژی،    اریک دیواین می

جویی در مؤسسات     های صرفه   حتی برخی از راه     -مفرط نیست       هزینه

سرور و بیش از      011کاربر،    1111که به حفاظت از       درحالی  -است  

 کند.   نقطه پایانی کمک می 0،111

 بخشربندی،ر ض متربی    نرد رح لربهبودر  رفر همرمیرکند

 RWJBARNABASدر اورالندو فلوریدا،        HIMSS 7100 در

CISO          بندی به سازمان     حسین سید گفت که یک استراتژی بخش

درصد رضایت بیماران را بهبود بخشد.            01خود کمک کرد تا        

RWJBarnabas          کند: سنتی که     سطح آن را به سه بخش تقسیم می

شود. مراکز اطالعات پزشکی      ها و سرورها می     ها، ایمیل   تاپ  شامل لپ 

هایی نظیر    های سالمت الکترونیکی و دستگاه         که شامل پرونده   

ها و    های تغییریافته که شامل پوشیدنی        ؛ و مراقبت   CTاسکنرهای

 ابزارهای کنترل از راه دور است.

جانبه برای سالمت سایبری      حل همه   بندی یک راه    که بخش   درحالی

دهندگان بیشتر باید دنبال       نیست، اما این استراتژی است که ارائه        

ها و انقالب     انداز توسعه دستگاه    خصوص با توجه به چشم       کنند، به 

 تهدیدات دیجیتال.
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از طریق   (HHS) متحده  وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایاالت       

گزارشی  (HCCIC) مرکز بهداشت انسانی امنیت اطالعات و ارتباطات      

های اخیر تولیدشده      های گسترده پردازنده     پذیری  را درباره آسیب   

 منتشر کرده است.

های ملی، متخصصان امنیت کامپیوتر، دو حفره         طبق گزارش رسانه

ای تولید شده در       های پردازنده رایانه    امنیتی اساسی در اکثر تراشه     

 اند. سال گذشته، کشف کرده 01حداقل 

تایمز، این دو مشکل،      بر اساس یک مقاله منتشرشده در نیویورک       

، هکرها را قادر به سرقت تمام           Spectreو Meltdown های  به نام 

های   های تلفن همراه، رایانه       محتویات حافظه کامپیوترها، دستگاه     

های    اصطالح شبکه    شخصی و سرورهای در حال اجرا در به                

توانند به یک برنامه       ها می   پذیری  کند. آسیب کامپیوتری ابری می   

ها را از     ای مخرب اجازه دهند تا محدودیت دسترسی به داده            رایانه

بین ببرد و دسترسی غیرمجاز به اطالعات حساس مانند رمزهای               

های امنیت اجتماعی، اطالعات پزشکی یا سایر اطالعات           عبور، شماره 

های ویندوز، مک،     ها بدهد. این نقص امنیتی بر روی رایانه         را به آن  

 گذارد. ها تأثیر می عامل لینوکس و سایر سیستم

، آمازون، گوگل و مایکروسافت اعالم کردند           NYTطبق گزارش 

اند. آمازون به     روز کرده   های خود را برای مقابله با این نقص به          سیستم

پذیری   سرویس خود گفت که این آسیب        مشتریان خدمات ابری وب   

های مدرن وجود داشته است.       سال در معماری پردازنده     71بیش از   

HCCIC       تواند تهدیدی برای     می    پذیری  اظهار داشت که این دو آسیب

های سالمت، اطالعات     حفاظت از اطالعات حساس در بخش مراقبت       

 باشد.) PII) شناسایی و اطالعات شخصی قابل )PHI) محرمانه پزشکی

ها پذیری  اهمیت این آسیب  ”بیان کرد که     HCCIC عالوه بر این،  

های سالمت و بهداشت عمومی، به دلیل اینکه            برای بخش مراقبت  

طورکلی مورد نیاز است، در نظر        دسترسی محلی به دستگاه رایانه به     

افزاری مناسب را     های نرم   سرعت وصله   شود و فروشندگان به     گرفته می 

 دهند. ارائه می“ افزاری پذیری سخت برای کاهش آسیب

ها   در برخی موارد وصله   ”کند:    همچنین بیان می   HCCIC گزارش

ها باید    شوند و سازمان    باعث کم کردن سرعت عملکرد پردازنده می        

 هایی که های مهم ازجمله سیستمها روی سیستمقبل از اجرای وصله

 PHIو PII   هایی که مستقیماً در درمان     کنند یا سیستم    را کنترل می

ها را با دقت       کنند، وصله   بیمار و یا تصویربرداری بالینی دخالت می        

 “.  تست کنند

ژانویه،   0دهد که از تاریخ         گزارش می  HCCIC عالوه بر این،   

افزاری را برای رفع این         های نرم   عامل، وصله   فروشندگان سیستم 

 زودی منتشر خواهند کرد. اند و یا به ها منتشر کردهپذیری آسیب

دهنده را پیشنهاد     های کاهش   ، همچنین تاکتیک  HCCICگزارش  

های سالمت و     های مراقبت   کند که سازمان    توصیه می   HHSکند.    می

پذیری گسترده    بهداشت عمومی، برای کاهش خطرات این آسیب         

های مک،    های امنیتی برای سیستم      پردازنده، نسبت به نصب وصله     

 لینوکس و مایکروسافت توجه کنند.  
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 طالع ترسالمترد رربینیرفن و یرپیشر5

 رغلبهربررمو نعرپز کیر زر   ر8102س لر

ه یرر،رپروند (Telemedicine)دو 

)رد رک نونرEHR لکترونیکیرسالمتر)

 م ندرتوجه ترق نونیرب قیرمی

توجهی برای صنعت فناوری       های قابل در سال گذشته، پیشرفت    

های   اطالعات سالمت به ارمغان آمد و چندین روند پیشرفت فناوری           

 7102های سالمت، عزم خود را برای حفظ حرکت در سال               مراقبت

 اند.جزم کرده

مثال، سازمان غذا و دارو چندین اقدام را برای تسهیل                عنوان  به

های خاص    مسیر برای وسایل نوآورانه پزشکی و نظارت بر برنامه            

طور   های فناوری مانند اپل و گوگل به         همراه، انجام داده است. غول     

های سالمت    مند به جداسازی فضا، در بخش مراقبت        ای عالقه   فزاینده

 7102های جدید در سال        هستند که احتماالً باعث ایجاد مشارکت      

 خواهد شد.

های سالمت،    در همین حال، تلفیق در چندین بخش مراقبت           

های اطالعات سالمت      فردی را برای فناوری      های منحصربه   فرصت

 ایجاد کرده است که در سال آینده حتی بیشتر خواهد شد.

وز  تربهد  ترورخدم تر نس نیر

گز  شر منیترر،)HHS)متحد رر م الت

ه یررپذمریرس مبریرد رمو درآسیب

 پرد زند رمنتشررکرد
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کند، زیرا تغییرات     این تغییرات بستری را  برای نوآوری فراهم می         

دهد. با در نظر داشتن این        گذاری همچنان صنعت را شکل می       قانون

ماه آینده، به     07های ما برای صنعت، در طی           بینی  موضوع، پیش 

 شرح زیر است:

رهزمنهر .1 ر  ررررررررررررکنگر  ردو  ر    ر ز رپز کی رخدم ت رب زپرد خت ه ی

 مو دبر سیرقر  رخو هدرد د

 EHR  ه یرتشومقیررره یربیشتریرد رمو درپرد ختررررطرحردعویر .2

 وجودرخو هدرد  ت

عنو نرمکرمسئلهرستیزرآفرمررتررررررررره ربهررر جر یربالکرکردنرد د ررر .3

  ودرظ هررمی

رمب  ز رررررررررررررمر قبت .4 رح الترس مبری، ر ز رمکیردمگر ه یرسالمترب 

 خو هدرکرد

رمش  کتررررررر5 .5 رد  ربز گ، رفن و ی ر رکتررررر رکت ربیشتری ه ی

 خو هندرکرد

نه صورتحساب مختلف به مجلس و سنا اعطا شد            7100در سال   ر

که در برخی موارد از بازپرداخت خدمات پزشکی برخوردار بود.                

یک مسئله حزبی نیست، اما مانند بسیاری دیگر از ابتکارات                  این

فدرال، به نفع اهداف مؤثرتر مانند اصالحات مالیاتی و تالش برای لغو            

 .صرفه است به قانون مراقبت مقرون

دهنده خدمات سالمت در حال       ترین ارائه   فراموش نکنید که بزرگ   

سازی مجدد رویکرد خود برای صدور مجوزهای خدمات پزشکی           آماده

های دولتی )از طریق قوانین و مقررات)          از راه دور با رفع محدودیت      

 .کند های جدید سالمت کمک می است که به گسترش طرح

سرعت همگام    کند. کنگره نیز باید به      طور پیوسته تغییر می     صنعت به 

 شود.

 & Strasburgerکورین اسمیت، وکیل مراقبت سالمت در شرکت        

Price       ها در زمینه قرارداد با فروشندگان         تگزاس که به بیمارستان

EHR    کند، به   کمک می FierceHealthcare    اضافه   گفت، او شروع به

دهندگان را ملزم به       کردن مقررات جدیدی کرده است که توسعه         

صورت رایگان کنند. او همچنین به فروشندگان           ها به   ارتقاء سیستم 

آورد تا افشا کنند که آیا با یک دولت قرارداد یکپارچگی را                فشار می 

توانید تنها بر کالم      شما نمی ”گوید:    اند یا خیر. اسمیت می      وارد کرده 

 “.ها تکیه کنید آن

آگاهی ممکن است وضعیت را کمی بهتر کند، اما صنعت همچنان            

پذیر است و این امر همچنان مانع         به همان اندازه سال گذشته آسیب     

دهندگان بدون هیچ نوع رهبری در زمینه         شود که اکثر ارائه     از این می  

 کنند. امنیت سایبری کار می

های پزشکی    های قدیمی  دستگاه     هایی که در سیستم     پذیری  آسیب
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شود.    شبه درست نمی      طور فزاینده وجود دارند، یک          متصل به 

ازجمله کره شمالی     -حال، مجرمان سایبری و بازیگران تهدید         درعین

 شوند. تر می طور مداوم قوی به -

متحده   کننده ملی ایاالت    های اداره هماهنگ    اگر قبالً از قانون درمان  

قرن بیست و یکم برای ایجاد        (ONC)برای فناوری اطالعات سالمت     

 7102ها، مطلع نبودید، در سال         یک تعریف برای بالک  کردن داده       

 مطلع خواهید شد.

 ONC  عنوان   گوید این راهنما را بهار به پایان خواهد رساند که به             می

ای برای دفتر بازرسی کل برای جلوگیری از بالک  کردن                    پایه

اند که شروع به      اعالم کرده  OIG اطالعات خدمت خواهد کرد. مقامات    

این تعریف را نهایی کند اما آژانس         ONC کنند تا   صدور جریمه نمی  

 قبالً شروع به بررسی برخی شکایات و ارجاعات کرده است.

های مختلف در مورد این مسئله در معرض خطر           بسیاری از شرکت  

 هستند.  

ها همه تالش خود      بوک و مایکروسافت. آن     اپل، آمازون، گوگل، فیس   

های سالمت    حل برای وارد شدن به صنعت مراقبت         را برای یافتن راه   

آوری و    اند. چراکه نه؟ تجهیزاتی مانند گوگل جهان را در جمع            کرده

 کند. های انبوه هدایت می کاوی داده داده

های جدید با      آنچه احتمااًل آن را مشاهده خواهیم کرد، مشارکت           

است، مشابه اپل با استنفورد در اوایل سال            های سالمت عمده    سیستم

جاری برای تست جدید ساعت اپل. گوگل نیز در حال حاضر با                  

 چندین مرکز پزشکی آکادمیک مشغول به فعالیت است.

ها همکاری بیشتری را به همراه خواهد داشت.           موفقیت این مشارکت  

ها در مقدمات پیش گواهینامه        عالوه بر این، تعدادی از این شرکت        

FDA   های سالمت    کنند که در هنگام هدایت مراقبت         شرکت می

 دیجیتال در آینده، مزیت بزرگی خواهد بود.
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