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 11در بهداشت و درمان: ی امنیت سایبر 

گام که صنعت باید برای بهبود امنیت 

  گام که صنعت باید برای  11در بهداشت و درمان: ی امنیت سایبر

 بهبود امنیت بردارد

  هفت شیوه کلیدی برای اطمینان از تجهیزات پزشکی و امنیت

 اینترنت 

 های پزشکی توسط کمیسیون مجلس الزام بهبود امنیت دستگاه

 (HHSایاالت متحده به وزارت بهداشت و خدمات انسانی )

 هفته انهم آپا

 دااگشنه علوم زپشکی  اریان    

امروزه نقص اطالعات بهداشت و درمان به نگرانی بسیار مهمی تبدیل           

شده است. تصور کنید که اطالعات بیمار شما توسط هکرها گروگان            

اً های سالمت ایاالت متحد، اخیر      گرفته شده است. صنعت مراقبت      

 .یکی از بزرگترین نقص های سایبری را تجربه کرده است

WannaCry          خدمات ملی  ، یک حمله سریع باج افزاری، سیستم های

را به مدت چندین ساعت متوقف کرد. در             (NHSتأمین سالمت )   

حالی که کارشناسان برای حل این مسئله تالش کردند اما مؤسسات            

های   بهداشت و درمان در سراسر کشور قادر به دسترسی به پرونده             

ها به تعویق     های زمانبندی شده نبودند. قرار مالقات        بیمار یا برنامه  

 افتاد و برخی عملیات لغو شد.  

ها و صنایع نیز آسیب رساند، اما           اگرچه این حمله به سایر شرکت       

سیستم بهداشت و درمان در این زمینه ضعیف دفاع کرد. این فقط               

های داد که موسسات مراقبت     یکی از حوادثی بود که نشان می           

 سالمت نسبت به تهدیدات اینترنتی، آسیب پذیر هستند.

میلیون  26.3های سالمت و خسارت  امنیت سایبری مراقبت

 دالر در هر نقض 

های فناوری اطالعات بیمارستان را        های امنیت سایبری، تیم      ریسک

دارند، به خصوص زمانیکه حمالت سایبری به        گوش به زنگ نگاه می    

 یابد. افزایش می 8162های پزشکی در سال ارائه دهندگان دستگاه

این روند ممکن است به این واقعیت مربوط باشد که موسسات                  

مراقبت سالمت در حال حرکت به سوی اشتراک گذاری آسان                 

الکترونیکی هستند. از این رو به دست آوردن اطالعات             های  پرونده

های سالمتی، یک هدف داغ برای هکرها       بیمار یا سوابق مالی، مراقبت    

 .است

برای خود مراکز پزشکی،  هک شدن می تواند هزینه زیادی در بر                 

میلیون دالر است.     9.18داشته باشد. خرابی داده ها به طور متوسط          

این شامل وجوه سرقت شده، روزهای تحقیق و تعمیرات، و نیز                  

پرداخت جریمه یا جبران خسارت است. حمالت همچنین به غیر از             

تواند باعث از دست       تلفات طوالنی مدت به شهرت موسسات، می         

 رفتن سوابق و اطالعات بیمار شود.

اگرچه بیمارستان ها و مراکز پزشکی سعی در حافظت از حریم                 

های امنیتی از هر طرف به      خصوصی بیماران دارند، اما آسیب پذیری     

 .وجود می آید

های بهداشت و درمان میخواهند برای مشاوره سریع، اطالعات     سازمان

ها از اطالعات    بیماران خود را به کالج ها ارسال کنند. تکنسین              

آوری و ذخیره     الکترونیکی به راحتی اطالعات حساس را جمع            

کنند. بیماران اطالعات خود را به طور مستقیم و بدون نیاز به                 می

کنند. مدیران نیز    گذرنامه از طریق پست الکترونیکی، ارسال می          

 .کنندهای بیمه یا داروخانه ارسال میسابقه بیماران را به شرکت

کند تا در این موقعیت خطرناک از ابزارهای        بنابراین صنعت تالش می   

دیجیتالی بیشتری برای بهبود تجربه بیمار در حین حفظ الزام قانونی         

استفاده کند. حقیقت این است که موسسات مراقبت سالمت، تحت            

تهدید بزرگی قرار دارند. کسانی که به دنبال بهبود امنیت هستند               

 باید با مراحل زیر همگام شوند:
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 . تهدیدات نقاط ورودی را در نظر داشته باشید6

یک نقطه ورود یک اصطالح عمومی برای آسیب پذیری در سیستم             

شما است که توسط هکرها به راحتی می تواند مورد نفوذ قرار گیرد.              

توانند یک ویروس را    با بهره برداری از این آسیب پذیری، هکرها می         

برای کاهش سرعت شبکه شما، دسترسی به اطالعات سالمت بحرانی          

های امنیتی برای ایجاد دسترسی به سیستم در            یا حذف سیستم   

تواند از هر نقطه آسیب پذیر در شبکه یا         بدافزار می   .آینده، قرار دهند  

 .سیستم عامل شما نفوذ کند

تواند بر روی یک فایل کلیک کند یا        یک کارمند به طور نامحدود می     

های نرم افزارهای غیر مجاز را دانلود کند عالوه بر این، نرم افزار                 

های بیمار  های کاربردی وب که برای ذخیره داده         پزشکی و برنامه   

های زیادی بودند. بولتن امنیت     حاوی آسیب پذیری   شوند  میاستفاده  

دستگاه که متخصصین      6011کسپرسکی دسترسی آزاد به حدود        

کردند، را  بهداشت و درمان برای پردازش تصاویر بیمار استفاده می           

 یافت.

 اطالعات کسب کنیدافزارها . در مورد باج 8

یک نوع خاص از بد افزارهای مخرب است که یک کامپیوتر              باج افزار 

کند تا اینکه مقدار معینی     یا کل یک شبکه را تهدید به قفل شدن می         

 .پول پرداخت شود

 . یک سیاست باج افزاری ایجاد کنید9

یک کامپیوتر غیرفعال لزومًا آسیب زیادی به بار نمی آورد. با این                 

حال، خطر عدم دسترسی به بخش های بزرگ که در آن سوابق ثبت              

تواند مخرب باشد، حتی برای درمان بیمار       الکترونیکی وجود دارد، می   

 .خطرناک است

وقتی چنین حادثه اتفاق می افتد، کارکنان باید بالفاصله با شخصی             

خود تماس بگیرند. این باید بخشی از آموزش امنیتی و              IT از تیم 

 آگاهی رسانی کلی امنیت باشد.

دهند که هیچ تضمینی وجود ندارد که مجرمین،         مقامات هشدار می  

کلید قفل گشایی را به آنها بدهند. از طرفی مجرمین نیز ممکن است             

هایی را که قبال هزینه پرداخت کرده اند، مجددًا هدف قرار               شرکت

 .دهند

ها در  تواند برای بازگرداندن سیستم   ها می پشتیبان گیری از ابر داده     

حوادث حمله آسان باشد. قبل از حمله باید برنامه ریزی برای فاجعه             

 .انجام شود

 . تمرکز بر آموزش امنیتی کارکنان4

های قدرتمند و دیگر ابزارهای        متخصصان امنیت سایبری فایروال     

دفاع را در اختیار دارند، اما فاکتور انسانی یک لینک ضعیف است که              

برای به حداقل رساندن خطای انسانی، مدیران سیستم باید به طور             

مداوم تمام کارکنان را در مورد رفتارهای پر خطر یادآوری کنند. این            

می تواند شامل هر چیزی از دانلود نرم افزار غیر مجاز و ایجاد کلمات              

عبور ضعیف برای بازدید از وب سایت های مخرب و یا استفاده از                 

 دستگاه های آلوده باشد.

به کارکنان در مورد چگونگی تشخیص ایمیل ها، تهدیدات و سایت             

های قانونی و مشکوک را برای جلوگیری از تالش های فیشینگ                

آموزش دهید. )رنگ های غیر معمول در آرم یا واژگان مختلف هر دو             

هشدار دهنده هستند(. آموزش باید به طور منظم تجدید و یا برای               

 .گروه های مختلف کارکنان سفارشی شود

 و یا افزایش سطح امنیت خطر اقدامایجاد . 0

گروه های مختلف کارکنان باید امتیازات شبکه های مختلف داشته            

 .باشند

در بیمارستان، پرستاران ممکن است نیاز به اشتراک اطالعات با سایر           

کارکنان در واحد خود داشته باشند، اما هیچ دلیلی برای دیدن این              

اطالعات برای دیگر واحدها وجود ندارد. پزشکان باید دسترسی به             

اطالعات بیمار خود را داشته باشند. تنظیمات امنیتی باید برای                

دسترسی غیر مجاز و یا تالش برای دسترسی در هر سطح نظارت                

 شود.

کریس لفل از گاردین دیجیتال برای اولین بار آموزش / یادگیری را              

پیشنهاد کرد و محدودیت برنامه های خاص، مناطق و داده های                

مراقبت های سالمت بیمار را ارائه داد. او همچنین احراز هویت چند             

کند که خود یک الیه محافظ      عامل را برای مناطق خاص، توصیه می      

 .اضافه است

سایبری صنعت مراقبت های سالمت باید فراتر از دسترسی . امنیت 1

 باشدکارکنان 

نگرانی های بیمار در مورد امنیت اطالعات حساس و فناوری اطالعات      

های امن تر، قوی    های سالمت باید در هنگام ایجاد سیستم      در مراقبت 

تر و یا بهبود چارچوب های امنیت سایبری پس از هک شدن                    

 .بیمارستان، در نظر گرفته شود

بیماران اغلب در عصبی هستند و نمی خواهند دغدغه و نگرانی                 

امنیت اطالعات خود را داشته باشند. به همین دلیل، مدیران سیستم           

باید اطمینان حاصل کنند که بودجه اطالعات هوش مصنوعی                

همچنان یک اولویت است و این به معنای ادامه سرمایه گذاری در               

 .ابتکارات امنیتی است

 محافظت کنید"SMART" . از اطالعات سالمت بر روی تجهیزات7

کامپیوترهای رومیزی، لپ تاپ ها، تلفن های همراه و تمام دستگاه 
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های   های همراه و تمام دستگاه      ها، تلفن   کامپیوترهای رومیزی، لپ تاپ 

پزشکی، به ویژه آنهایی که به شبکه متصل هستند، باید تحت نظارت            

های دفاعی    ها یا سیستم     قرار گیرند و دارای ضد ویروس، فایروال         

 .مربوطه باشند

مراکز پزشکی امروزه همچنین دارای تجهیزات الکترونیکی متصل            

یا مانیتورهای انسولین هستند که از راه دور             IVهای    مانند پمپ 

اطالعات بیمار را به طور مستقیم با یک قرص دیجیتالی یا ایستگاه              

های متصل    کنند. بسیاری از این دستگاه       پرستاری همگام سازی می   

توانند هک شده، متالشی شده یا غیرفعال شوند که           به طور بالقوه می   

  .گذارد به طور چشمگیری بر مراقبت از بیمار تاثیر می

 . مهاجرت ابری را برای اطالعات خود در نظر بگیرید2

ها و    ابر، راه حل امن و انعطاف پذیری برای ذخیره سازی داده                 

های سالمت است. همچنین امکان ارزیابی          پشتیبان گیری مراقبت  

تواند بهبود قابل      کند که می     منابع بر اساس تقاضا را فراهم می          

های بهداشتی داده      های سازمان   ای در نحوه مدیریت داده        مالحظه

 .داشته باشد

های   گذاری  های سالمت مجبور به سرمایه      توسط ابر، سازمان مراقبت   

ها نیستند    هنگفت در زیرساخت های حیاتی برای ذخیره سازی داده         

 دهد. ها را به طور قابل توجهی کاهش می و هزینه

 مطیع قواعد هستند اطمینان حاصل نماییدفروشندگان . از اینکه 3

نیروی ضربت امنیت سایبری صنعت مراقبت های سالمت که توسط           

وزارت بهداشت و خدمات انسانی تأسیس شده است، به ارائه                   

دهندگان مناطق آسیب پذیر در زنجیره تامین هشدار داده است.              

یکی از الزامات آنها برای فروشندگان این است که اقدامات الزم را                

برای نظارت و تشخیص تهدیدات و همچنین محدود کردن دسترسی          

 .به سیستم هایشان انجام دهند

ها و سایر شرکای تجاری        دهندگان زیرساخت   های بیمه، ارائه    شرکت

نظیر باشند تا      های سالمت باید دارای سوابق امنیتی بی            مراقبت

 بتوانند از اطالعات پزشکی محافظت کنند.  

قانون انتقال و پاسخ گویی الکترونیک بیمه  ت. چگونگی رعای61

 موثر باشد.تواند  می( HIPAAسالمت )

های بزرگ مراقبت های سالمت، حداقل یک نفر به حصول     در سازمان 

اختصاص داده شده است. نقش اصلی         HIPAA اطمینان از رعایت  

های امنیتی، و همچنین ایجاد یک            آنها ایجاد و اجرای پروتکل       

 HIPAA های  سیاست حفظ حریم خصوصی جامع است که از توصیه          

 کند. پیروی می

تواند به ایجاد     می HIPAA آموزش کارمندان نسبت به رعایت مقررات      

 های  کند تا تیم     یک فرهنگ امنیتی کمک کند. همچنین کمک می          

HIPAA   های چگونگی محدود کردن      حل  آوری شوند و راه     خاص جمع

های سالمت و یا دفاع سایبری بیشتر در سازمان به               های مراقبت   داده

 .اشتراک گذاشته شوند

یک استاندارد ضروری برای پیروی از اطالعات مربوط           HIPAA رعایت

های   های سالمت است و تاثیر آن بر بهبود کلی ایمنی داده              به مراقبت 

پزشکی قابل توجه است و به همین دلیل است که هر کس با                       

 .های سالمت سر و کار دارد، باید از آن آگاهی داشته باشد مراقبت

 سایبری باال به پایین داشته باشیدامنیت برنامه . 66 

هر مرکز پزشکی احتماال دارای کارکنان امنیتی و یک تیم فناوری                 

اطالعات است، اما آنها به ندرت همپوشانی دارند. اضافه کردن وظایف             

مراقبت سالمت در زمینه امنیت سایبری در سطح مدیریتی، حتی به              

عنوان یک موقعیت اجرایی، می تواند مزایای متعددی را به همراه                 

 .داشته باشد

این می تواند اطمینان حاصل کند که ابتکارات، به درستی ایجاد ، راه               

اندازی و اجرا شده است و همچنین این که بودجه برای ابتکارات                   

امنیتی در دسترس است. با تهدیدات امنیتی سایبری، پیشگام بودن              

برای حفظ ایمنی درازمدت کلیدی است. ارزیابی ریسک های منظم              

باید بخشی از برنامه مدیریت تهدیدات ارائه دهندگان مراقبت های               

 .سالمت باشد

های صنعت مراقبت سالمت همچنان ادامه          در نهایت، آسیب پذیری    

 خواهد داشت.

های شبکه    های سالمت، اغلب مجهز به دفاع از فعالیت         تجهیزات مراقبت 

خود و مدارک پزشکی هستند. با این حال، فعال بودن و آگاهی از                   

تواند به تغییر      خطرات سایبری که همیشه در حال تغییر است، می            

وضعیت برای بهتر شدن کمک کند و مطمئناً، آموزش به تنهایی و                 

 بدون آماده نمودن زیرساخت، کمک چندانی نخواهد کرد.

برای شما اتفاق بیفتد. همین       WannaCryاجازه ندهید یک فاجعه مانند      

 امروز، برنامه مدیریت تهدیدات امنیت سایبری خود را شروع کنید.
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طور    های متصل پزشکی قدرتمندتر و به         طور که دستگاه     همان

تری برای    اند، به همان نسبت اهداف بزرگ        شده  ای پذیرفته   گسترده

های مختلف برای دستیابی به        شوند. راه   بازیگران پلید محسوب می    

این اهداف مخرب، همچنان در حال افزایش است: استفاده از                  

های بیمارستانی برای سرقت اطالعات حساس و یا استفاده از            دستگاه

لمس برای آسیب فیزیکی به بیمار. سازندگان              یک وسیله قابل   

های سالمت برای محافظت از          های مراقبت   ها و سازمان     دستگاه

بیماران از دیدگاه حفظ حریم خصوصی و ایمنی فیزیکی، نیاز به                

 درک کامل امنیت سایبری دارند.

 Arxanدر اینجا، راستی کارتر، معاون مدیریت محصوالت در شرکت          

Technologies            هفت اقدام مهم را که برای اطمینان از ایمنی بیمار ،

 کند. شود، بیان می انجام می 8162و بیمارستان در سال 

 . چرخه حیاتی توسعه امن را بسازید6

تر از همه، چرخه حیات توسعه، نیاز به ارتقاء امنیت با                 اول و مهم  

نویسی مطلوبی    های برنامه   طراحی دارد. تولیدکنندگانی که شیوه      

دارند که شامل ارزیابی جامع امنیتی و آزمایش در طول چرخه                 

تواند محصولی را ایجاد کند که پس از محافظت از                 شود، می   می

ترین   کاری از طریق محافظ برنامه، سخت        مهندسی معکوس و دست   

 حالت دفاعی را به ارمغان خواهد آورد.

 کاری بسازید ها را ضد جعل و دست . دستگاه8

راحتی در بازار     های پزشکی شخصی که به       خصوص برای دستگاه    به

طور مثال    دسترس هستند، باید از ابتدا ضد جعل باشند. به               قابل

پذیری در الگوریتم     )یک آسیب   Abbottها در     پذیری  که آسیب   هنگامی

امکان حمله    Abbottگروه    St Jude Medicalسازهای    شناسایی ضربان 

های مخرب رادیو   از راه دور برای مجرمین سایبری و با ارسال فرمان            

سازد( ایجادشده بودند، محققان امنیتی       فرکانس و ایست قلبی فراهم می     

های امنیتی را     ترین پروتکل   ها برخی از اساسی     متوجه شدند که دستگاه   

طور کامل    افزار به   مثال، کد باینری نرم       عنوان  اجرا نکرده بودند. به     

رمزگذاری نشده بود و از پروتکل فرکانس رادیویی غیرمجاز و رمزگذاری           

کرد در نتیجه حمالت میان محور را برای افرادی که             نشده استفاده می  

کرد.   شده بود را آسان می      در نزدیکی فردی که با چنین دستگاهی نصب       

های دیگر نیز   پذیری  این مشکالت رمزگذاری و احراز هویت، با آسیب         

   کرد. ور می همراه بود که آتش آن را شعله

  . بر روی رمزگذاری تمرکز کنید9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترین راه برای بهبود        رمزگذاری اطالعات و ارتباطات حساس، واضح        

های پزشکی است؛ اما رمزگذاری ضعیف اعداد تقریبًا به            امنیت دستگاه 

همان اندازه بد است و باید رمزنگاری دقیق، شامل حفاظت از کلید و                

  سازی کرد. ها را پیاده سازی رمز عبور / داده های ذخیره شیوه

 . به جامعه پژوهشگران امنیتی گوش فرا دهید4

 
 

 

 

 

 

های    پذیری   که محققان امنیتی هنگام آشکارسازی آسیب             درحالی

ها سعی    های پزشکی تمایل به آشکارسازی آن دارند، سازمان           دستگاه

سازی امنیتی ضعیف را پنهان کنند و این           دارند اخبار بد راجع به پیاده     

پردازد. تولیدکنندگان از طریق        مسئله هرگز به مشکل اساسی نمی        

توانند اطالعات ارزشمندی را درباره                  محققان امنیتی می      

 های سازنده پیدا کنند. های مهم در دستگاه پذیری آسیب

هفت شیوه کلیدی برای اطمینان از  

 تجهیزات پزشکی و امنیت اینترنت 
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افزار پس از ورود به بازار را         روزرسانی و تنظیمات نرم     های به   . شیوه 0

 بهبود دهید

 

ها و دادن     افزاری منطقی برای دستگاه     روزرسانی نرم   های به   باید روش 

ها فراهم شود.      کنترل بیشتر به کاربران جهت پیکربندی دستگاه         

 های سخت رمزی غیرقابل تغییر، باید پایان یابد. واژه روزهای گذر

 دریافت کنید FDAهای فراتر از الزامات  . گواهینامه1

 

وری که    افزاری بهره   آوری نرم   ها، از شرکای فن     تولیدکنندگان دستگاه 

ها   ها، شیوه   مشی  توانند تعهد خود نسبت به کیفیت را از طریق خط  می

های سازگار و کامل برای کل مجموعه محصوالت، فراتر ازآنچه            و رویه 

FDA           69420ها ایزو     نیاز دارد، انجام دهند. یکی از این گواهینامه ،

المللی سیستم مدیریت کیفیت برای وسایل پزشکی            استاندارد بین 

یافته است.    المللی استانداردسازی توسعه    است که توسط سازمان بین    

های مدیریت،    المللی در مورد شیوه      این استاندارد یک توافق بین      

ها   های خوب با هدف اطمینان از اینکه سازمان            ها و رویه     سیاست

طور مداوم محصوالت یا خدماتی را که نیازهای کیفیت             توانند به   می

 کنند، ارائه دهد. مشتری را برآورده می

را برای  (OWASPهای کاربردی تحت وب ) ی باز برنامه . پروژه7

 های فوق بررسی کنید پذیری آسیب

 

پذیری و    این مهم است که با دیگر همکارانی که در زمینه آسیب              

پذیری و بهترین     این مهم است که با دیگر همکارانی که در زمینه آسیب          

کنند، ارتباط    شده فعالیت می    های جاسازی   ها برای امنیت برنامه      شیوه

یک سازمان غیرانتفاعی است که متمرکز بر            OWASPبرقرار کنید.    

افزار است و در صنعت امنیت بسیار موردتوجه                بهبود امنیت نرم   

هایی که در زمینه بهبود امنیت جدی هستند           قرارگرفته است. سازمان  

 را در حوزه چرخه حیات توسعه ایمن حفظ کنند. OWASPباید 

های پزشکی  بهبود امنیت دستگاه الزام

متحده به  کمیسیون مجلس ایاالت توسط

  (HHS)وزارت بهداشت و خدمات انسانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

خواه   گرگ والدن، نماینده حوزه انتخابیه دوم اورگن از حزب جمهوری           

ای به وزیر بهداشت و        متحده آمریکا ، در نامه       کمیسیون مجلس ایاالت  

یک طرح کلی برای     درخواست  متحده آمریکا ،       خدمات انسانی ایاالت  

“ فهرستی از مواد اولیه    ”اقدامات گسترده در زمینه الزام ایجاد یک            

(BOM)              برای تکنولوژی های مراقبت سالمت که شامل اجزا و لوازم ،

 موردنیاز برای ساخت، تولید و یا تعمیر یک محصول است، نمود.

، NotPetya و WannaCry والدن با اشاره به حمالت سایبری بزرگ         

اعالم کرد که فقدان دید در ذینفعان برای دانستن اینکه چه اجزای                

های سالمت در      های مراقبت   آوری  افزاری در فن     افزاری یا سخت     نرم

های ناامن    ضعف بزرگی است و وجود پروتکل        معرض خطر است، نقطه     

های پزشکی، واقعیت     شده موجود در فناوری     های منسوخ   عامل  یا سیستم 

هایی برای    ها، توصیه   پزشکی مدرن است. والدن در پاسخ به این یافته          

های پزشکی در مورد       جهت بهبود امنیت فناوری     BOM استفاده از 

 .نیروی ضربت امنیت سایبری صنعت مراقبت سالمت اعالم کرد

BOM هایشان است، زیرا     برای مدیریت دارایی  ها،    ی برای سازمان  ، کلید

ها تحت تأثیر یک تهدید یا           آوری  که آیا این فن      قبل از تعیین این    

های خود درک     ها را در سیستم     گیرند ابتدا باید آن     پذیری قرار می    آسیب

 کنند.
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 مسئول هفته نامه: دکتر مهدی حسین زاده

 تهیه کنندگان: مریم السادات دلقندی، راضیه ملک حسینی

 صفحه آرایی: شیما رشیدی

های خود،    های پزشکی در شبکه     دهندگان خدمات سالمت را قادر به ارزیابی خطرات دستگاه            عالوه بر این، این شفافیت، ارائه       

 سازد. های امنیتی در دسترس نیستند، می زمانی که وصله

های   آوری مراقبت   برای فن  BOMS اندازی  منظور تالش برای ایجاد یک برنامه، برای راه         به HHS والدن، این نامه را با درخواست از      

عنوان اولین گام در جهت بهبود امنیت سایبری، به نتیجه رساند و تقاضای مهیا نمودن سازوکار این الیحه را تا قبل از                 سالمت، به 

 دسامبر کرد. 60


