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  ریزی برای کاشت سیستم حلزون شنوایی از  تائید قابلیت برنامه

 FDAطریق پزشکی از راه دور توسط

 های سالمت: یک هدف اولیه برای باج افزارها مراقبت 

 تأمین تجهیزات پزشکی، در عصر اینترنت اشیا 

ریزی برای کاشت  تائید قابلیت برنامه 

سیستم حلزون شنوایی از طریق پزشکی 

 FDAاز راه دور توسط 

 هفته انهم آپا

 دااگشنه علوم زپشکی  اریان    

سازمان غذا و داروی آمریکا، یک قابلیت از راه دور برای پیگیری                 

ریزی برای کاشت سیستم حلزون شنوایی را از طریق            جلسات برنامه 

ریزی از    ( تائید کرد. ویژگی برنامه     telemedicineپزشکی از راه دور )     

اند و با     راه دور برای بیمارانی که شش ماه تجربه کاشت حلزون داشته          

 شده است. ریزی راحت هستند نشان داده فرایند برنامه

Malvina Eydelman             مدیر بخش چشم، گوش، حلق و بینی در ،

تنظیمات ”گفت:      FDAها و بهداشت رادیولوژی            مرکز دستگاه  

ریزی برای کاشت حلزون در مراکز ویژه کاشت حلزون شنوایی             برنامه

های تخصصی شنوایی توسط متخصصین کاشت           و یا در درمانگاه    

شود. توانایی داشتن یک برنامه شنوایی واجد شرایط          حلزون انجام می  

تواند بار    دستگاه از طریق راه دور از یک مکان دورافتاده می                  

ویژه کسانی که مجبورند      ها، به   شده را به بیماران و خانواده آن        تحمیل

مسافت زیادی را سفر کنند و یا نیاز به تنظیمات مکرر دارند کم                  

 “.کنند

کاشت حلزون، یک دستگاه شنوایی الکترونیکی است که برای ایجاد           

حس شنوایی مفید برای فردی که دارای شنوایی کم تا شدید است،             

شود. طبق گفته     با اعصاب الکتریکی درون گوش داخلی ایجاد می          

کاشت حلزون    00،555متحده، حدود     موسسه ملی سالمت در ایاالت    

 شده است.  انجام 2562کودک در سال  90،555ساالن و  در بزرگ

ریزی منظم با متخصص        های حلزون، اغلب نیازمند برنامه       کاشت

شنوایی هستند. در طول این بازدیدها، متخصص شنوایی، تنظیمات           

کند که چگونه      کند که کنترل می      مختلف الکترونیکی را ست می      

کند، مانند    کاشت حلزون، اعصاب درون گوش داخلی را تحریک می          

 تنظیم حساسیت به صدای کم یا محدودیت صداهای بلند.  

ها   تواند کیفیت زندگی بیمار را با بهبود توانایی آن           این تنظیمات می  

های با صدای بلند و یا استقالل در          در درک گفتار، آسایش در محیط     

 انجام کارهای روزانه بهبود بخشد .

ریزی از راه دور برای سیستم          برای حمایت از تائید ویژگی برنامه       

 93ها را از یک مطالعه بالینی با            داده  FDAکاشت حلزون شنوایی،    

ها حداقل یک     ساله یا باالتر که کاشت حلزون هرکدام از آن          62بیمار  

ریزی   سال طول کشید، ارزیابی کرد. هر بیمار یک جلسه برنامه               

ریزی از راه دور داشت، هرکدام تقریبًا دو           شخصی و دو جلسه برنامه    

ماه فاصله داشت. یک ماه پس از هر جلسه، آزمون ادراک گفتاری                

های از راه دور      های شخصی و برنامه     هیچ تفاوت معناداری بین برنامه    

ها را از خود ارزیابی         همچنین ارزیابی کرد داده      FDAنشان نداد.    

ها برای شنیدن سخنرانی در حضور صداهای           بیماران از توانایی آن    

دیگر ارزیابی کرده و حس مسیر صدا، فاصله و حرکت صدا را                    

همچنین اقدامات امنیت سایبری،       FDAسنجد. عالوه بر این،         می

 برای تعامالت از راه دور را ارزیابی کرد.
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طور نمایی در حال افزایش است.          طورکلی حمالت باج افزار، به        به

شده است، بیش     گزارش  Healthcare IT Newsطور که توسط      همان

افتد و    متحده اتفاق می    حمالت باج افزار، روزانه در ایاالت        0،555از  

وضوح   ترین هدف است. مجرمان سایبری به        بهداشت و درمان بزرگ   

اند و این صنعت      های سالمت پیدا کرده     یک نقطه شیرین در مراقبت    

در حال حاضر در معرض حمالت سایبری گوناگونی مواجه شده است           

 تصور بود.   که چند سال پیش غیرقابل

های نسبتاً پایین، برای       این افزایش شدید حمالت، به علت هزینه         

اندازی بیشتر حمالت باج افزار است و اجرای قوانین سختگیرانه در  راه

 روند کار مجرمان بسیار مؤثر است.

های مراقبت    کنندگان باج افزار به سازمان      دالیل متعددی برای حمله   

های مدیریتی و بالینی      ها، سیستم   ترین آن   سالمت وجود دارد. واضح   

که قطع شوند ممکن است به         ها است و درصورتی      حیاتی درون آن  

ناپذیری وارد کنند و عواقب آن بسیار            های جبران   بیماران آسیب 

وکار است. در مواجهه با انتخاب پرداخت پول به           متفاوت از یک کسب   

ها در قبال     ها را به عقب بازگردانند و زمانی که آن          امید اینکه سیستم  

ای اقدامات الزم را انجام نداده باشند، متخصصین              چنین حادثه 

های سالمت اغلب مجبور به پرداخت هزینه به مهاجمان                مراقبت

 هستند.  

های امنیتی    حل  های سالمت هنوز از پذیرش راه       های مراقبت   سازمان

نشان داد که     KPMGاند. درواقع، یک گزارش از         مانده  ها عقب   داده

های دیگر را در زمینه امنیت           دهم سرمایه   ها تنها یک     بیمارستان

کننده است با توجه به         کنند و این واقعاً مأیوس        ها صرف می     داده

های پزشکی و این واقعیت که متخصصین              ارزش باالی پرونده   

ها   های سالمت برای ادامه خدمات به بیماران، نیاز به این داده            مراقبت

های   مدیره با انتخاب     گیرندگان در هیئت     حال، تصمیم   دارند. بااین 

های   توانند هزینه   راحتی می   اند و به    گذاری مواجه دشواری برای سرمایه 

های تولید درآورند، مانند      گذاری  مدت را به نفع سرمایه      امنیتی کوتاه 

سرعت از کمبودهای     . مهاجمان باج افزار به    MRIیک دستگاه جدید    

 شوند. گذاری مطلع می سرمایه

های مراقبت    بودجه نامناسب همچنین به این معنی است که سازمان         

افزارهای قدیمی نسبتاً زیادی      ها و نرم    سالمت، اغلب دارای زیرساخت   

)و   2550و ویندوز سرور      7های ویندوز     طور مثال سیستم    هستند. به 

باز   WannaCryهای قبلی( که درب را برای ورود             عامل  یا سیستم 

 کنند. می

 به گفته جان هاالمکا، افسر ارشد اطالعاتی مرکز پزشکی بوستون: 

های سالمت: یک هدف اولیه  مراقبت

 برای باج افزارها

ها پیش ایجادشده است      های مأموریت بحرانی، سال     برخی از سیستم  ”

، 2567های مدرن مهاجرت نکردند. در سال          عامل  و هرگز به سیستم   

محصوالت تجاری دیگری نیز وجود دارد که نیاز به ویندوز ایکس پی            

 “.ها در دسترس هستند دارند که تعداد کمی از آن

 به حداقل رساندن خطر باج افزار

رسد، متخصصان    در حال گسترش به نظر می       WannaCryحال که   

توانند برای کاهش باج افزار انجام دهند،            امنیتی باید ازآنچه می     

 وجو نمایند. پرس

کند و هرروز     هرروز بازخورد مشتریان را بررسی می         IBMشرکت  

گیرند تا اطمینان حاصل کنند که اقدامات الزم را برای به              تماس می 

دهند. این مراحل     حداقل رساندن خطر حمالت باج افزار را انجام می         

 اند از: عبارت

    های سالمت باید مطمئن باشند       های مراقبت   پچ کردن: همه سازمان

درستی پچ کنند. ما از یک ابزار اتوماسیون            پذیری را به    که آسیب 

کند.  کنیم که مشتریان ما را کاماًل محافظت می                استفاده می  

شود، امری حیاتی     جلوگیری از باج افزار، زمانی که مجددًا فعال می         

 است.

             مسدود کردن: برای هر سیستم پچ نشده، مسدود کردن خط بعدی

های سالمت باید اطمینان حاصل        های مراقبت   دفاع است. سازمان  

های   ویروس و تکنولوژی    های آنتی   کنند که تمام امضاها در سیستم      

 شوند. روز می مسدود کردن شبکه به

                ( نظارت: ما اطالعات دقیق را از مراکز عملیات امنیتیSOCs )

کند که    کنیم که سطح تحلیل عمیق امنیتی را تأمین می   دریافت می 

 تواند به شناسایی این الگوهای در حال ظهور کمک کند. می

  ها باید با مشاوران امنیتی مشورت کنند تا پاسخی              پاسخ: سازمان

وکار و الزامات، انطباق      مطلوبی دریافت کنند که با فرآیندهای کسب      

 کامل مطابقت داشته باشد.

توانند در هر یک از مراکز با توجه به            این مراحل عملی هستند و می     

 های مناسب و طرح عملیاتی معتبر اجرا شوند. مهارت
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های (، به صنعت مراقبت    FDAمتحده )   سازمان غذا و داروی ایاالت     

ای که حاوی     سالمت هشدار داده است که از وسایل پزشکی شبکه          

آسانی از طریق فروشنده یا        ( که به  OTSافزارهای با تولید انبوه )       نرم

توانند به شبکه متصل      گیرند و می    کننده مورد دسترس قرار می      تهیه

شوند، احتیاط کنند. هم متخصصین فناوری اطالعات حوزه مراقبت           

سالمت و هم تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی باید نسبت به امنیت            

طور منظم    افزار به   روزرسانی نرم   های پزشکی از طریق انجام به       دستگاه

 های امنیتی پاسخگو باشند. و استفاده از وصله

برابر ارزش بیشتری نسبت به         65اسناد پزشکی به سرقت رفته،         

های پزشکی    سرقت اطالعات کارت اعتباری دارند. حتی اگر دستگاه         

ها به شبکه متصل شوند،        سوابق کامل بیمار را وارد نکنند، اگر آن         

ای،   های پزشکی شبکه     توانند مورد هدف قرار گیرند. دستگاه          می

های   های مراقبت   ( هستند. سازمان   IoTبخشی از اینترنت اشیاء )      

شود را    سالمت، باید هر دستگاه پزشکی که به شبکه متصل می              

بررسی کنند تا از زیر ساخت و بیماران در مقابل اقدامات مخرب                 

 محافظت کنند.

 پذیر هستند؟ های پزشکی آسیب چه نوع از تکنولوژی

افزار، برای انجام      های متصل پزشکی از انواع مختلف نرم          دستگاه

های سالمت،    های مراقبت   کنند. سازمان کارهای خود استفاده می     

ها با مشخصات مربوطه مطابقت       کنند که این دستگاه     عموماً فرض می  

را   FDAافزار، فرآیندهای اعتبارسنجی      دارند، زیرا تولیدکنندگان نرم   

ها به همان     کنند تا اطمینان حاصل کنند که محصوالت آن          اجرا می 

شده است. این فرآیند اعتبار سنجی،         شکلی است که در نظر گرفته      

 OTSافزار    افزار ایجاد شده توسط فروشنده، دستگاه و هر نوع نرم           نرم

 کنند. های مورد نظر را بررسی می مورد استفاده برای ارائه قابلیت

هایی مانند ویندوز یا        عامل  تواند شامل سیستم   می  OTSافزار    نرم

های کاربردی مانند فلش یا اجزای رابط مانند               لینوکس، برنامه  

طور که در نظر      ویرایشگر متن باشد. خود دستگاه، ممکن است همان       

طور مداوم    شده کار کند، اما به دلیل اینکه مجرمان سایبری به            گرفته

ای هستند، این     ها در هر سیستم شبکه       پذیری  در جستجوی آسیب  

 گیرند. برداری قرار می ها تحت نفوذ و بهره دستگاه

تأمین تجهیزات پزشکی، در عصر 

 اینترنت اشیا

توانند تحت تأثیر قرار گیرند شامل        هایی که می    طیف وسیعی از سیستم   

های مورداستفاده برای تشخیص و مراقبت از         ترین دستگاه   برخی از مهم  

هایی که    هایی را بیان کرده است شامل: سیستم        مثال  FDAبیمار است.   

آورند،   ها در داخل مراکز درمانی به دست می            تصاویر را درون شبکه    

های    کنند از قبیل سیستم       کنند و ارتباط برقرار می          بایگانی می 

(، سونوگرافی  MR(، رزونانس مغناطیسی )    CTتوموگرافی کامپیوتری )  

( و آندوسکوپی.     NMای )     متحده آمریکا(، پزشکی هسته         )ایاالت

های   کنند مانند سیستم    هایی که فعالیت بیمار را نظارت می          سیستم

وتحلیل    هایی که با تجزیه         ( و سیستم    ECGالکتروکاردیوگرافی )  

های اطالعات    کنند، مانند سیستم     آزمایشگاه بالینی ارتباط برقرار می      

های   ها است که اتاق     ها، روترها و سوئیچ     آزمایشگاهی. این شامل رایانه   

 شود. کند نیز می های داده متصل می عامل را به پایگاه

 تأمین تجهیزات پزشکی، یک تالش تیمی است

های سالمت، نسبت     های مراقبت  متخصصین فناوری اطالعات در سازمان 

روزرسانی و پچ ها عادت دارند اما تجهیزات پزشکی              به مدیریت و به    

عمدتًا از نحوه عمل و نگهداری تحت نظر تولیدکنندگان است. با توجه              

، تولیدکنندگان دستگاه، مسئول ایمنی     FDAبه مقررات سیستم کیفیت   

 افزار خود هستند. نرم

های   مراکز بهداشتی و درمانی باید مسئولیت ایمنی بیماران و سیستم           

داده خود را با انجام یک موجودیت جامع از تجهیزات پزشکی متصل به             

ها   عهده بگیرند. پس از شناسایی تجهیزات و تولیدکنندگان مرتبط، آن          

باید از هر سازنده برای دریافت اطالعات مربوط به وضعیت سیستم و               

افزاری    های نرم     روزرسانی و وصله       همچنین اطمینان از اینکه به        

 شده است، در ارتباط باشند. اعمال

امنیت سایبری مسئولیت مشترک است. تجهیزات پزشکی با بخش              

عظیمی از جمعیت جهان و منابع اطالعاتی حساس سروکار دارند.                

ها برای تشخیص و درمان استفاده           های پزشکی که از آن         دستگاه

 روز نگهداری شوند تا این اطالعات ایمن باشند. کنند باید به می
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 تهیه کنندگان: مریم السادات دلقندی، راضیه ملک حسینی

 صفحه آرایی: شیما رشیدی


