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  سایبری بیمارستان شما در آینده

  5  مرحله برای کمک به برنامه امنیت سایبری بیمارستان شما در

  آینده

 های دیجیتالی هوشمند مبتنی بر ابر، در آینده بیمارستان 

 پزشکی آمریکا درخواست انجمن(AHA)  ،از سازمان غذا و دارو 

(FDA) مبنی بر افزایش نظارت بر امنیت سایبری 

 هفته انهم آپا

 دااگشنه علوم زپشکی  اریان    

های خود را     های سیستم   طور منظم شکاف    در ابتدا، مهم است که به      

تواند تهدیدات فعلی را خنثی       بررسی کنید که آیا ابزارهای موجود می      

 کند یا خیر؟

امنیت اطالعات یک سفر است نه یک مقصد. بدین لحاظ،                     

ای را برای اطمینان از         توانند اقدامات پیشگیرانه     ها می   بیمارستان

 اینکه در برابر حمالت جاری و آینده آماده باشند، انجام دهند.

جاناتان هوستون و کریس لوجوی، از مشاوران امنیت اطالعات                

 های خود را به اشتراک گذاشتند: متحده، بهترین توصیه ایاالت

تالش برای دستیابی به امنیت کامل، یک شاهکار           ”لوجوی گفت:    

 “. غیرممکن است

ها باید انجام دهند شرح داده        ای که بیمارستان    در اینجا مراحل اولیه   

 شود: می

 .. بررسی آنچه باید امن شود6

شود. برای مثال، اگر       های آینده شروع می      این مهم، با درک برنامه     

های مناسب    بالک چین )زنجیره بلوکی( مدنظر شما باشد، سیاست         

ها مانند بیوتلمتری     آوری  آن را ایجاد کنید. همین امر برای سایر فن         

های پزشکی یکپارچه نیز کاربرد دارد:         )زیست دورسنجی( و دستگاه   

هر یک به تکنیک امنیتی خاص نیاز دارد و بدین معنی است که شما              

های متصل دارید و یا هر         آوری  نیاز به یک لیست کامل از تمام فن         

ها   دانید ممکن است در آینده ظاهر شود. بیمارستان           چیزی که می  

شده، نیاز به حافظت      آوری  های جمع   باید به بررسی اینکه چه نوع داده      

 بیشتری دارند، بپردازند.

 را شناسایی و مدیریت نمایید.همراه های  . دستگاه2

هایی از شبکه دارد      دانستن اینکه چه کسی، دسترسی به چه بخش         

های تلفن همراه نیاز به یک        تواند یک اشتباه بزرگ باشد. دستگاه       می

 .استراتژی خاص دارند

که رهبران فناوری  طوری دارید، تهیه کنید به فهرستی ازآنچه در شبکه

ها را مدیریت     روزرسانی  ها و به    ها، وصله   پذیری  اطالعات بتوانند آسیب  

 ها را از شبکه اصلی، )در صورت لزوم( جدا کنند. کنند و سیستم

 . تست کنید، سپس دوباره تست کنید و آزمایش کنید9

های بهداشت و درمان باید ابزارهایی برای تست                       سازمان

های موجود    آوری  ها و فن    ها و ارزیابی وضعیت سیاست       پذیری  آسیب

طور منظم،    در محل را ایجاد یا استفاده کنند. مهم است که به                

ها و نیز اینکه آیا ابزار موجود در مورد            های موجود در سیستم     شکاف

اجرا است یا خیر، بررسی شود. سایارد و هوستون           تهدیدات فعلی قابل  

ای   طور مداوم انجام شود و هیچ وسیله        اند که تست باید به      هر دو گفته  

سازی کرد و سپس آن را به حال خود واگذار کرد؛              توان پیاده   را نمی 

چراکه تهدیدات جدید در حال ظهور است، بنابراین فروشندگان              

 .ها باید در مورد نگهداری فعلی هوشیار باشند افزار و بیمارستان نرم

 داشته باشید . ردیابی و نظارت مستمر4

های   ها، باید شروع به نظارت بر تجهیزات و تکنولوژی              بیمارستان

ها،   ها، تحلیل   شان، برای مقابله با  تهدیدات کنند. فایروال         مورداستفاده

کنند تا    ها کمک می    آموزش کارکنان و ابزارهای مشابه، به سازمان        

تهدیدات را تشخیص دهند؛ اما ابزارها یکسان نیستند: رهبران                

 هایشان، برای یافتن ابزارهای  فناوری اطالعات نیاز به ارزیابی خواسته
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اغلب “.  اصالح سریع، کلید مهمی است  ”لوجوی گفت:  .کاربردی دارند 

تشخیص زودهنگام برای      ،است  whack-a-moleاوقات مانند بازی:     

 ".ها یافتن نقاط ضعف و ضربه زدن به آن

 آموزش .5

ای در    پذیری عمده   ها آسیب   توان گفت که انسان      طور قطع، نمی    به

ها باید نسبت به آموزش       های سالمت هستند و سازمان      بخش مراقبت 

ها   کارکنان در مورد تهدیدات جاری و نحوه محافظت در برابر آن               

مراقب باشند. سایارد اضافه کرد که آموزش تیم امنیتی و تمام                  

و کار را در مسیر صحیح خودش قرار              سادگی، کسب   کارکنان، به 

 دهد. می

های سالمت با بسیاری از        همچنین به یاد داشته باشید که مراقبت        

فروشی   تهدیدات صنایع مشابه، مانند خدمات عمومی، مالی و خرده          

 شوند. مواجه می

وجود دارد، باید اطمینان حاصل کنید.      همیشه  تهدید  ”لوجوی گفت:   

 “.گذاری شما در جای مناسب خودش انجام گرفته است که سرمایه

، به خبرگزاری    Frost & Sullivanسیزارت شا، تحلیلگر شرکت        

Healthcare Analytics       های هوشمند    گفت که این گروه بیمارستان

، که کامالً جدید، مدرن     "greenfields"کند:    را به دو دسته تقسیم می     

شده باهدف یک بیمارستان هوشمند و            طور خاص ساخته     و به 

”brownfields”  روز   طور مداوم به     تر که به     های قدیمی   بیمارستان

 .تر شوند شوند تا هوشمندانه می

در Humber River به بیمارستان   greenfield مثال از یک      عنوان  او به 

های   انتاریو کانادا اشاره کرد. او گفت که یکی از اولین بیمارستان               

برای بیماران  “  مرکز فرماندهی ”کامالً دیجیتال در آمریکای شمالی،       

در نظر گرفته است مانند یک برج کنترل ترافیک از آن استفاده                  

ها از یک سیستم داروخانه کاماًل خودکار             کند. همچنین، آن     می

   .کنند استفاده می

 brownfieldدر بالتیمور نمونه یک        Johns Hopkins بیمارستان

را به کار گرفته است     “  مرکز فرماندهی ”است: یک موسسه قدیمی که      

 پردازد. ها می های دیجیتالی و ارتباط آن و همواره به سیستم

ها باید به فضای ابر اعتماد کنند.           برای رسیدن به آنجا، بیمارستان     

وتحلیل و بازار     کند که تجزیه    برآورد می  Frost & Sullivan گزارش

بیلیون   66های سالمت، در سال آینده         محاسبات ابری برای مراقبت   

 .دالر خواهد بود

شما نیاز به دسترسی به سیستم دارید. مرکزی که تمام            ”شا گفت:   

و تحلیل نمود     ها را تجزیه      ها در دسترس باشد و بتوان آن        این پرونده 

 “.و بینش تولید کرد. برای یک سیستم سالمت، ابر ضروری است

ها و    شا اضافه کرد که دوران درمان بیماران در چاردیواری بیمارستان         

ترخیص بیماران پس از درمان به پایان رسیده است. نظارت از راه                

طور مداوم    دهد تا به    ها اجازه می    دور و سالمت از راه دور، هر دو به آن         

های دیجیتالی هوشمند  بیمارستان 

 مبتنی بر ابر، در آینده

یک گزارش جدید در این هفته       Frost & Sullivan شرکت تحقیقاتی 

ها در سال      از بیمارستان   ٪61کند    بینی می   منتشر کرد که پیش    

خواهند “  های هوشمند   بیمارستان”شدن به     ، اقدام به تبدیل    2125

های دیجیتالی هوشمند متصل و متکی به تحلیل و            کرد. این سیستم  

طور مداوم وضعیت مراقبت از بیمار را         اتوماسیون، قادر خواهند بود به    

 بهبود بخشند.
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پیشرفت بیمار را تا کسب نتایج بهتر و کاهش مجدد عالئم نظارت               

هایی هستند که به ابر بستگی         ها فناوری   تمام این ”کنند. وی گفت:    

 .“دارند

ناگفته نماند، چنانچه هر عنصر نظام سالمت در داخل و خارج                  

شود و    دیجیتالی شود، امنیت سایبری به یک نگرانی عمده تبدیل می         

 نقاط دسترسی بیشتری برای هکرها وجود خواهد داشت.

و قانون انتقال و       (HL7اگرچه استانداردهای سطح هفتم سالمت )       

( هر دو، مشوق امنیت     HIPAAپاسخگویی الکترونیکی بیمه سالمت )    

های غیر مرتبط که      ها و شبکه    سایبری هستند، اما لزوماً به دستگاه      

پردازند. او    ممکن است در یک بیمارستان وجود داشته باشد، نمی           

های فناوری اطالعات خود را در        کند تا تیم    ها را تشویق می     بیمارستان

 .آوری متصل به این مرکز درگیر کنند زمینه تدارک هر نوع فن

ها تمام اطالعات خود را در محل         تا سال گذشته، بیمارستان   ”او گفت:   

دهندگان شخص ثالث     ها به ارائه    دادند و از سپردن آن       خود قرار می  

یک رکورد سال برای نقض         2162اما سال    “.  کردند  خودداری می 

بود، و باعث شد مدیران بیمارستان به        باج افزاری   ها و حمالت      داده

این ایده که فروشندگان خارجی ممکن است امنیت بیشتری نسبت            

 ها داشته باشند، رسیدند. به آن

گزارش دادند که بسیاری از تولیدکنندگان، طی حمله            AHA اعضای

WannaCry رسانی الزم برای اطالعات مربوط به محصوالت  در آگاهی 

خود، بسیار کند عمل کردند. این موارد شامل اطالعاتی در مورد                

شده، وجود      ها جاسازی     افزاری که در دستگاه           اجزای نرم  

 ها بودند ها و در دسترس بودن وصله پذیری آسیب

ازآنکه تولیدکنندگان    کند، مشکالت پس    بیان می  AHA طور که   همان

ها، اقدامات دفاعی      پاسخ دادند، همچنان ادامه داشت. بیمارستان        

های   پیشنهادشده توسط تولیدکنندگان، مانند استفاده از دستگاه          

ای   توجه و البته گاه پرهزینه      آفالین را گزارش دادند که تأثیرات قابل       

 داشتند.

AHA  از FDA           اطمینان خاطر از اینکه تولیدکنندگان در شرایط

گیرند، با تنظیم انتظارات        بعدی بهتر از وضعیت فعلی قرار می           

گیری روشن برای اینکه چگونه باید قبل از وقوع حادثه                اندازه  قابل

که یک شکست امنیتی اتفاق       خواهد. سپس، هنگامی    پاسخ دهند، می  

نقش بیشتری را در کمک به        FDA خواهد  افتد، گروه تجاری می     می

 اعضای آن برای برگشت شرایط به عقب ایفا کند.

زودی    نیز به     FDAاز طریق خودش وارد شود،              AHA اگر

تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی را مجبور خواهد کرد تا امنیت               

آیند بیشتر    های خود را قبل از اینکه مشکالت به وجود می             دستگاه

 کند.

AHA  طور   پذیر باشند تا به      تولیدکنندگان باید مسئولیت  ”گوید:    می

روزرسانی و پچ کردن       فعال، خطرات را به حداقل برسانند و با به            

ها مسئولیت    ها برای مقابله با تهدیدات جدید آماده شوند. آن           دستگاه

ها و    حفاظت از محرمانه بودن اطالعات بیمار، حفظ یکپارچگی داده          

 .“اطمینان از در دسترس بودن دستگاه خود رادارند

 (AHA)انجمن پزشکی آمریکادرخواست 

مبنی بر   (FDA)، از سازمان غذا و دارو 

 افزایش نظارت بر امنیت سایبری

های   سازندگان دستگاه   FDAاز راه خودش وارد شود،          AHAاگر  

های   پزشکی را مجبور به انجام بیشتر اقدامات حفاظتی از دستگاه             

 (FDA)، از   WannaCryدر پی حمله باج افزار        (AHA).  کنند  خود می 

های پزشکی را     درخواست تشدید نظارت بر امنیت سایبری دستگاه        

 کرد.

 WannaCry ی   متحده، از بدترین حمله         های ایاالت     بیمارستان

 های سالمت در     که باعث اختالل عمده در مراقبت           -گریختند  

های   هرچند گزارش شد که برخی از دستگاه           –متحده شد      ایاالت

نظر   که صرف   تر از همه، این     مورداستفاده در کشور را آلوده کرد. مهم       

ها   هایی که آلوده شدند، حمله باعث اختالل در بیمارستان           از دستگاه 

 شد.

AHA      های پزشکی این تهدیدات را       از اینکه چطور سازندگان دستگاه

 .کنند، انتقاد کرده است مدیریت می
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