
   

هایپزشکیهکشده،باعثایجاجاددستگاه

شوند.دیکچنیدستورعناوینترسناکیمی

ضجربجا  در وجود،ایاادتغییراتیرا سجا 

منظورمحافظتا آ دربرابرهکرهااناامبه

در داد.شرکتآمریکاییوچندملیتیفعال

و اجاننجو   مینۀارائهتاهیزاتپزشکجی

ااننو ،درموردیکاشکالامنیتینوعیا 

بجهپمپ هایاننولینشدرپاییزگجششجتجه،

مشتریا هشداردادوبیمارستا تحقیقاتجی

پجشیجریهایآسیبهابانقصسنتاود،ماه

دسجتجگجاه هجایدربرویا دفیبریالتورهجا،

الجکجتجرونجیجکضربا  سا ودیگرتاهیزات

فجکجر شجمجا پزشکیسپریکردهاست.آیا

هایتاهیزاتکنیددرحالحاضرشرکتمی

پزشکی،چیزیدرمورداصالحاتامنجیجتجی

دهندکجهاند؟کارشناسا هشدارمیآمووته

 اند.اینکاررانکرده

فجزایجنجدهطورکههکرهابههما  ا طور ای

دسجتجگجاهسهل هجایانگاریامنیتیبرروی

ا شدهبهرهمیااسا ی دفجاا برند،نیا بجه

ایجاجاد ابزارهایپزشکیرابهقیدفجوریجت

واجودکرده اند.نیا بهحفاظتا بیمجارا 

کهمهااما نتوانندیکپمجپطوریدارد،به

اننولینرابرایتزریقیکدو مرگبارهجک

بجههایآسیبدستگاهکنند. پشیرپزشجکجی،

 هایپزشکی،کابوسامنیتیبعدیدستگاه 

 !اگرهکرهابهبیمارستانحملهکنند 

 8102هایامنیتسایبریپذیریترینآسیبفهرستمهم 

 هایپزشکی،کابوسامنیتیبعدیدستگاه

ایا سننورهاومانیتورهامتجلجلماموعه

بجزر هارابهشبکهشوندکهآ می تجرهای

افجزاربیمارستا می بجا  رساند.یکحمله

هایحیاتیرابهگروگجا مخربکهسینتم

سجرقجتنوبهوودمیگیردبهمی تواندباعث

هایپزشکیحناسشودتا مانیکهپرونده

 مدیرا هزینهراپرداوتکنند.

ادکابررا،منئولامنیتسایبریدرشرکجت

گجویجد مجیTrend Microتحقیقاتامنیتی

اندا کلاواذیتغییرکردهاست.شماچشم”

یجاطوربالقوهمیبه توانیدبهوضعیت ندگی

 “.وضعیتمر برسید

 هایسالمتاینترنتمراقبت

کننجدههایپزشکینگرا هکشد دستگاه

هنجتجنجد.هنتند یراآ  هاویلیشخلی

یجاشمانمی بجد  وواهیدچیزیدرداول

وسیلهیکانایتکارکنتجرلرویپوستتا به

ایجن انجواا ا  بنجیجاری شود.متأسفانجه،

هجکطورگنتردههابهدستگاه ایننبتبه

درعنوا بهپشیرهنتند.شد آسیب مثجال،

ننجل مجورد یکتحقیقدرماهدسامبردر

کجاشجت، ادیددفیبریالتورهایقلبقجابجل

محققا بریتانیاییوبلژیکی،نقصامنجیجتجی

نجوا01هایارتباطیاوتلاصیدرپروتکل

ICD.هجایدسجتجگجاه مواوددربا اریافتند

سیم،هاماننداتلالبیپزشکیبااینویژگی

حجو ه نظارتا راهدوروتکنولوژیارتباط

(،بهمتخللا بهداشتااا هNFCنزدیک)

هایکاشتهشجدهدهندتنظیماتدستگاهمی

ایجنرابدو روش هایمهاامتنظیمکنند.

امااینامکاناتنیز  قابلیتبنیارووبیاست

ایاهتقرارگرفتندرمجعجر نقاطبالقوه

هجاوطردارند.کداوتلاصیدرایندستگاه

دقتو ما  یادیبرایمهندسیمعجکجوس

 طلبد.می

هایمتللپزشکی،باتواهبهشیوادستگاه

احتمالدرمعر تهدیدقرارگرفتنبنجیجار

شجده یاداست یرادستگاه کجاشجتجه های

بجربیشترینتواهرابهوودالبمی کنند.

امجنجیجتجی شجرکجت اساستحقیقاتاویر

Zingbox، درهایایاالتبیمارستا متجحجده

دستگاه01تا01طورمتوسطحالحاضربه

اند.سینتجممتللبههرتختدرنظرگرفته

 Jackson Memorialبیمارستا بزرگیمانند

درمیامی،می ا  تجخجت1111تواندبیش

بجا داشتهباشد.باتواهبهمزایای یادیکجه

درحالمشاهده  IOTهایاستفادها دستگاه

است،هرچهبیشتروبیشتردرتاجهجیجزات

 شود.هااستفادهمیپزشکیا آ 

 آبا 
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طورادیامنیتسایبریسعیکردهاستبه

بهدستگاه را تائیدها برای معیاری عنوا 

 ار یابیکند.3109محلولا حدودسال

FDAهایوودراتاحد یادیدستورالعمل

ملیفناوریو اساسچهارچوبمؤسنه بر

امنیتسایبری اهتبهبود در استانداردها

پایه یرساوت بحرانی کرد.های گشاری

NISTتادیدنظرها روی بر حاضر حال در

می برانتهکار سند یک همچنین و کند

یکرویکرد استکه کرده منتشر اداگانه

هایدیایتالامناساسیبرایایاادسینتم

شرحمیوقابل اینقابلاعتمادرا اارادهد.

 نینت،امااینشروااست.

ایمزاسکات،یکیا همکارا ارشدموسنه

بهFDAآنچه”گوید هایبحرانی،میفناوری

فن ارائهاامعه پزشکی تاهیزات آوری

ضربهمی یک ا  بیش چیزی اساسًا دهد،

باید“.”رویشانهاهتیادآورینینت واقعاً

 “.برایصنعت،کاریاناامدهیم

و علوم دانشکده مدیر شوارتز، سو ا 

ومشارکت بهداشت مرکز استراتژیک های

 رادیولوژی اگرمیFDAدرما  گوید 

دستگاه در سایبری امنیت هااستانداردهای

دستگاه ورود آژانس نشود، هایبرآورده

را آ  حتی و تأویر به را با ار به پزشکی

اضافهمیمندودمی او  FDAکندکهکند،

درحفاظتامنیتسایبریپیشرفت هاییرا

تحت که ادیدی محلوالت در اساسی

ا بررسیقرارمی بهبوددادهاست. گیرندرا

میآناایی دستگاه یک توسعه تواندکه

 و بکشد طول سال درFDAچندین تنها

نگرانی به گششته سال امنیتیچند های

 دهنشویدسایبریتمرکزکردهاست،شگفت

دست نتایجبه  ما  یادیبرایدید  اگر

 آید.

شوارتزمی امنیتاین”گوید  نینتکه طور

”ایاوتیاریباشد.گزینه  یکسا نده“ اگر

کند)برای انتخاب را متناظر رویکرد یک

تواننداینکارراهامیسا یامنیت(آ پیاده
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اعالمکردکهدرسهسالZingboxشرکت

مراقبت بخش حتیگششته، سالمتی، های

بیشا بخشمالیهکشدهاستوحوادث

تاهیزاتپزشکی بیشتر، رو  وحشتناکهر

 گیرند.راهدفمی

اهداف ایندلیلاستکه به آ ، بخشیا 

بنیارآسانیواوددارد.براساسنظرسنای

 شرکت ا Trend Microاویر بیش ،

مراقبت91،111 به مربوط هایدستگاه

راحتیدرموتورمتحدهبهسالمتیدرایاالت

کهنوعیموتورانتاوShodanانتاوی

شناساییهایمتللاست،قابلبرایدستگاه

برایحمالتهنتند.فاصلههمهاین هالزوماً

ا آنااکهدرمعر آسیب اما پشیرنینتند،

آ  به بیشتر مهااما  دارند، قرار هاعموم

دهند.اینتحقیقهمچنیننشا اهمیتمی

سینتم ا  بخشی که مراقبتداد هایهای

ا  هنو  وطر، معر  در سالمتی

میعاملسینتم استفاده قدیمی کنندهای

می آ که آسیبتواند را سا د.ها پشیر

به عنوا  ا  بیش نظرسنای، در 9مثال،

هایدرمعر تهدیدهنو درصدا دستگاه

 ویندو  به  XPا  دیگر هایرو رسانیکه

کنند.کنداستفادهمیامنیتیرادریافتنمی

چالشاصلی،شناساییتمام”گوید کابررامی

یکهایآسیب یرساوت ایااد و پشیرشما

 “هااست.سا یآ طرحبرایچگونگیایمن

 هوشیارباشیدMedJackدرمورد

نام به حاضر حال در که یکسوءاستفاده

MedJack  می مهااما شناوته شود،

هایپزشکیافزارهایمخربرابهدستگاهنرم

کنندتاا طریقیکشبکها آ تزریقمی

داده کنند. درهایپزشکیکشفعبور شده

تواندبرایتقلبمالیاتیایننواحمالتمی

حتی و شود استفاده هویت سرقت یا

تواندبرایردیابیداروهایفعالاستفادهمی

می قادر را هکرها داروهایشود، تا سا د

فروشبرسانند. تاریکبه وب در را آنالین

است. تکامل حال در همواره حمالت این

عنوا به ماهMedJackمثال، اویر،در های

اتخاذکردههایادیدوپیچیدهروش ایرا

 شرکت فناوریTrapXاست. ا  استفاده با

دستگاهشبیه سیسا ی، مانند تیهایی

شبکهاسکن در را اعلها هایبیمارستا 

 مهااما  که شد متواه و  MedJackکرد

نرم ا  استفاده با قدیمی،عمدًا افزارهای

-هایپزشکیقراردادهحمالتیرادردستگاه

سینتم که وار عاملاند رده ا  شدههای

 ویندو  XPمانند سرور ویندو  را3119و

می قرار تکنولوژیهدف به حمله با دهند.

ترتوانندا تشخیصراحتقدیمی،هکرهامی

 ااتنابکنند.

هیچ پزشکی تاهیزات این ا  بنیاری

هیچ  یرا ندارند، برسرنخی نظارت کس

هایسالمتیرابرایحضورتاهیزاتمراقبت

کندکهیککسفکرنمیمهاامندارد.هیچ

 CTاسکنر یکدستگاه یکMRIیا مورد

 حملهوسیعقرارگیرند.

ثابتهنگامی را وود پای اای هکرها که

میمی برایکنند، وود موقعیت ا  توانند

کنند. استفاده شبکه حمالت مختلف انواا

یهاایناستکهحملهیکانتخابرایجآ 

بزر  بیمارستا  یک علیه را افزاری با 

 ما  کمترین در بتوانند تا دهند اناام

هزینه یکحرکتممکن در را گزافی های

کلینیک ایننواحمله نمونه دریافتکنند

Rainbow Children's تابنتا در تگزاس

هایدیایتالیگششتهاستکههکرهاپرونده

در دیگر نمونه بودند. گرفته گروگا  به را

در هالیوود پروتنتا  فدرال پزشکی مرکز

سالگششته،ا طریقیکحملها راهدور،

بهرایانه هفته یک قرارها آفالین صورت

به مابور بیمارستا  کارکنا  و گرفتند

ا دستگاه هایکاغشوفکسشدند.استفاده

ایتنهاسرمایههانهدراینشرایطبیمارستا 

دهند،بلکهممکناستمنابعراا دستمی

نگه  نده برای ا حیاتی نیز بیمار داشتن

برود. پیشرفت  دست درووشبختانه، هایی

حالانااماست.سا ما غشاودارویآمریکا



3  

 “اناامدهند،اماایدهامنیتکهموردتواهمحضاست،ایننینت.

 اگرهکرهابهبیمارستانحملهکنند!
اهتتحققبخشید به“هوشمندانه”هایدستگاه در شده شبکه

دقیقمراقبت اراحی و سالمت میهای ارائه اینتر با اما شود.

ویژهدربه-آیدهایادیدوطراتادیدینیزبهواودمیفناوری

 پشیرمانندبیمارستا .یکمحیطآسیب

حمالتبا افزار راWannaCryاویراً سرویسسالمتملیبریتانیا

وCTهایتحریمکردوتاکنو حمالتیبرایغیرفعالکرد دستگاه

MRIشدههایتشخیلیبنیارمهمانااممورداستفادهبرایروش

 نام به با افزاری، حملهدیگر، بهBad Rabbitاست. شروا اویراً ،

 گنترشدرسراسرشرقاروپاکردهاست.

راحتیسینتممراقبتتوانندبهپشیرمیهایپزشکیآسیبدستگاه

به بینببرندو ا  بهمیلیو سالمترا بالقوه اینطور نفرکهبه ها

باالیدستگاه میزا  به تواه با برسانند. آسیب هنتند متکی ها

ایندستگاه ا  عواقبچنینحمالتیمیاستفاده تواندبهمعنایها،

 واقعیکلمهمرگبارباشد.

دستگاه به مخرب اینترنتی حمالت امرو ، به باعثتا پزشکی های

این با واوداینپتاننیلآسیبادیبهبیمارا نشدهاست. حال،

 واقعیاست.

سریع دنبال به اغلب یکپزشکا  هنتند. پیشرفته ابزارهای ترین

 ا  بیش که داد نشا  صنعت اویر ا 31نظرسنای درصد

مراقبتسینتم اطالعات فناوری دستگاههای ا  سالمت، هایهای

نظرسنایهمچنیننشا دادکهشبکهشدهاستفادهمی 01کنند.

تلمیم ا  بهدرصد بیمارستا  اطالعات فناوری اشتباهگیرندگا 

افزاریمورداستفادهبرایمحافظتا معتقدندکهابزارهایامنیتینرم

 کنند.هانیزکارمیکامپیوترهاوسرورها،برایایندستگاه

برویوطراتایندستگاه هایمتللحتییکمطالعهسطحیا 

پشیریضعیفهنتنددهدکهتاچهاندا هننبتبهآسیبنشا می

 هارادرمعر وطرقرارداد.توا آ راحتیمیوبه

ربات3101عنوا یکآ مایش،محققا دانشگاهواشنگتندرسالبه

 عملمی  Raven IIاراحی دور راه ا  اینکه هککردند. را کند

یعنیممکناستیکنابغهشیطا ،یکسینتماراحیرباتیکرا

 کنندهاست.رسدکهاینکمیگیجبهعهدهگیردوبهنظرمی

تواهاست.استفادهقابل“بیمارستا متلل”شکینینتکهمزایای

دستگاه اننانیا  اشتباهات وطرات الوگیری برای هوشمند، های

عنوا یکعاملتواندبهطورمثالا تحویلدو اشتباهداروکهمیبه

به بیمار، به آسیب اطالعات،مهم اریا  کاهشدهد. بالقوه طور

دستگاهسریع این ا  میتر یکنرخها در را اطالعاتحیاتی تواند

هایتوانندروشهایهوشمندمیتلورفراهمکند.دستگاهغیرقابل
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توانندا پیشرفتهنظارتوایمنیرادرووداایدهند.پزشکا می

تکنولوژیشبکهاستفادهکنندتابا ووردواقعیرادرموردمعیارهای

یکاراح،می برایمثال، تواندا راهدورعملکردبهدستبیاورند 

مشاهدهکندوراهنمایی بهعملاراحیرا صورتبالدرنگهاییرا

هایاراحیرباتیکدرطولعملیاتارائهدهد.عالوهبراین،سینتم

می دور راه اها کهتواندمراقبتا  مناطقیا  در هایدرمانیرا

حال،اینکنند،فراهمکند.بااین ما کارمیطورهمچنداراحبه

می باقی دستگاهواقعیت که وطراتماند با همراه پیشرفته های

 پیشرفتههنتند.

FDAدستگاه در سایبری امنیت منئله به پزشکیاویرًا های

پرداوتهاستودرطولتابنتا ،کنگرهقوانینیرابرایاطمینا ا 

سینتم ااسا یاینکه امنیتیهای استانداردهای با مطابق شده

 اطالعاتهنتند،آغا کرد.

تواهاست.هایامنیتیتاهیزاتدریکمرکزبهداشتیقابلچالش

هایامنیتیمتللبهشبکه،هایصنعتیودوربینبروالفسینتم

دستگاه ا  منتقلبنیاری بیمارستا  سراسر در باید پزشکی های

بهمنزلبیمارهاییمانندضربا شوندوحتیدرمورددستگاه سا ،

هایمراقبتسالمتیمنتقلشوند.مشکلدیگرایناستکهدستگاه

لحظهموردکههمیشهدرحالاستفادهنینت،ممکناستدریک

کهدربخشاورژانس.درحالیCTنیا واقعشوند،مانندیکدستگاه

بههاینرموصله میرو رسانیافزار ارائه امنیتی درهایمهم دهند،

برایمدت این مانیدرگیرمیهنگامفرایندنلب،دستگاهرا کنند.

 بهاینمعنیاستکه ما ارتقابایدبادقتانتخابشود.

چالش غیرقابلاین اما هنتند بزر  نینتند.ها تحمل

کنند،هایامنیتیمیکنندگا شروابهحمایتا پیشرفتمشارکت

 کنند.ایاینمنائلراتائیدمیطورفزایندههابهکنندهوتنظیم

دستگاه اگرصبرکنیمتا ایمنامایکملالحهواوددارد  کامالً ها

کنیم،ا دستباشند،مزایاییراکهبرایمراقبتا بیمارفراهممی

اماهما می هایپیشرفتهپزشکیطورکهاستفادها دستگاهدهیم.

افزایشمی رو  آ متللهر حفاظتا  بدانیمکه باید دریابد، ها

هابرایاطمینا وایمنبود برابرهکرها،بخشمهمیا ساوتنآ 

 آ است.
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هایپذیریترینآسیبفهرستمهم

 8102امنیتسایبری

 فناوری  ECRIموسنه وطرات ساالنه لینت بهدر سالمتی های

کرد. اشاره اینترنتی ارائم و افزارها با  ا  ناشی حوادث  وطرات

نرم و افزار با  کرد ، هک شامل اویر دهنده وهشدار افزار

پشیرپزشکی،روشنکردهاستکهامنیتسایبریهایآسیبدستگاه

اهمیتECRIهایسالمتیباشد.موسنهبایداولویتاولدرمراقبت

می برانته را   کند،آ  تهدیداتسایبری”واود دیگر و افزار با 

مراقبت میودمات سالمتی وطرهای به را بیمارا   ندگی تواند

 “.اندا د

پیشگیری، قابلیت امله ا  معیارهایی گرفتن نظر در با منائل

نوینندگا مؤسنه  شود.فرکانس،شدتومحدودهبالقوهانتخابمی

ECRI نوشتند  اارایی والصه حمله”در سالمت، یکمحیط در

می بهبدافزار قابلتواند بامالحظهطور رویودماتمراقبت، ایبر

هایبیماروتأثیرگشاریالوگیریا دسترسیبهاطالعاتوپرونده

دستگاه عملکرد چنینبر این، بر عالوه شود. شبکه پزشکی های

تواندودماتشخصثالثراغیرفعالکند، نایرهتأمینحمالتیمی

هاراتحتداروومنابعرامختلکندوسینتمساوتما و یرساوت

تواندمراقبتا بیماررامختلهاافزودنداینمیآ “.تأثیرقراردهد

 کندوبهبیمارا آسیببرساند.

 فهرست در دیگری آندوسکوپ3102منئله است،، آلوده های

 موضوعیکها سالهایگششتهنیزموابنگرانیشدهاست.

 کامل آسیب01فهرست سال فناوری  یر3102پشیری شرح به

 است 

 سالمتی ودمات ارائه در سایبری، تهدیدات سایر و افزارها با 

 تواندبیمارا راتهدیدکند.می

 

 
 

 بهنقص ابتال معر وطر همچنا در آندوسکوپ، هایبا تولید

 هایعفونیقراردارند.بیماری

 آالیندهممکناستتشک توسطمایعاتبد و کاورها و هایها

 میکروبیولوژیکیآلودهشوند.

 اندودرستیپیکربندینشدهرسانیثانویهکهبههایاطالادستگاه

نامناسبمی تمیزکاری عملکردهمچنین در اوتالل باعث تواند

 دستگاه،ورابیتاهیزاتودرنهایتآسیببیمارشود.

 تواندمناربهسووتگیبیمارشود.هایالکتروسراریمیدستگاه 

 می دیایتال تلویربرداری ابزارهای ا  غیرضروری توانداستفاده

 مناربهقرارگرفتندرمعر تابشاشعهشود.

 روش میتوسط سینتمهایی ایمنی مزایای مدیریتتوا  های

 داروییبارکدشدهرانقضکرد.

 تواندمناربهتأویرویاهایپزشکیمینقصدرشبکهدستگاه

 مراقبتنامناسبشود.

 هایفیدرایمن ینتی،بیمارا رادردهندهپشیرشآهنتهاتلال

 دهد.معر وطرقرارمی

 

 منئولهفتهنامه دکترمهدیحنین اده

 تهیهکنندگا  مریمالناداتدلقندی،راضیهملکحنینی

 صفحهآرایی شیمارشیدی


