
   

داشتن حفاظت کافی و اعمال فیلترها در سطح ایمیل، اطمینان               

حاصل کنند و کاربران باید دسترسی محدود به منابع شبکه برای               

 .های موفق داشته باشند کاهش آسیب در مورد آلودگی

 رسانی و آموزش کاربران نهاییآگاهی

آموزش دادن به کاربران در مورد تشخیص اینکه آیا باز کردن                

های آن، امن است یا خیر، گام مهمی برای             ایمیل و بررسی ضمیمه   

کاهش پتانسیل یک آلودگی موفق است. متأسفانه، مجرمان سایبری          

دهد   ها اجازه می    اند که به آن      های جدیدی را اتخاذ کرده       نیز روش 

کننده و سایر     های ایمیل همکاران دریافت      خود را در پشت آدرس     

ها از یک منبع قابل اعتماد به نظر          دارند تا ایمیل    ها پنهان نگه    سرویس

های فناوری اطالعات باید زمان بیشتری را برای            کاربر برسد. بخش  

 های امنیتی صرف کنند. آموزش کاربران نهایی خود و پذیرش کمپین

 ها در نقاط ورودی چندتایی سازی حفاظت پیاده

دهی برای پوشش      محافظت در برابر حمالت، نیاز به سازمان           

کنند برای دسترسی     های مختلفی دارد که مهاجمان تالش می         جبهه

ها  دسترسی داشته باشند.          ها و آلوده کردن به آن           به سیستم 

سالمت، باید برای ابزارهای امنیتی           های مراقبت   درنتیجه، سازمان 

گذاری کنند: ایمیل، محیط شبکه و          مناسب در سه حوزه سرمایه      

شود   های نقطه پایانی. این رویکرد باعث ایجاد یک حصار می            دستگاه

های هکینگ و فیشینگ ایفا       که نقش مهمی در متوقف کردن تالش       

 .کند می

پشتیبان کار در حال انجام همراه با یک برنامه بازیابی                

 شده تست

در حادثه ناگواری که یک کاربر یا سازمان توسط باج افزار، آلوده              

 6  های مراقبت سالمت باج افزارها برای سازمان ازروش ممانعت  

 4 ،باید برای آن آماده شود 8102در سال  موردی که فناوری پزشکی. 
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 هفته انهم آپای    دااگشنه علوم زپشکی  اریان

های جدیدی را برای در       طور که حمالت سایبری همچنان راه       همان

های دهند، سازمان  گیری ادامه می    ها و باج    اختیار گرفتن داده    

گیری   هایی برای جلوگیری از باج    های سالمت نیز به دنبال راه     مراقبت

شان را آلوده کنند، هستند. به         های کاربران   قبل از اینکه دستگاه    

های سالمت باید از نکات          های مراقبت  همین ترتیب، سازمان    

پیشگیرانه برای جلوگیری از حمالت سایبری و نقض اطالعات                

 .استفاده کنند

افزاری   های نرم   در جریان مبارزه بین مهاجمان سایبری و شرکت         

ها مربوط به کسانی هستند که در              ترین آسیب  امنیتی، شایع  

از اقدامات    -هایشان از حفاظت کافی برخوردار نیستند             سیستم

های بزرگ    پزشکی کوچک که بودجه محدودی دارند تا سازمان            

های   شدت خطرات برای سازمان      های سالمت. با توجه به        مراقبت

ای را    های سالمت، فناوری اطالعات باید اقدامات پیشگیرانه          مراقبت

 .ها و جلوگیری از حمالت انجام دهدبرای کاهش آن

های مراقبت  سازمان  باج افزار که    ابزار پیشگیری از بروز     1در اینجا   

عنوان بخشی از استراتژی امنیت در برنامه خود قرار             سالمت باید به  

 دهند، بیان می شود.

 تواند حمالت بالقوه را کاهش دهد حفاظت از ایمیل می

های کوچک و بزرگ باید بدانند که ایمیل یکی از                      سازمان

های های ارجح برای مجرمان سایبری است که برای اجرای کد            روش

کنند. ایمیل، این امکان را برای مهاجمان فراهم            مخرب استفاده می  

می کند تا برای رسیدن به قربانیان بالقوه، با پنهان شدن در پشت                

های جعلی، گیرندگان را متقاعد کنند تا         های فیشینگ و ایمیل     تالش

توانند   پیوست نامه را باز کنند. در نتیجه، مهاجمان سایبری می               

گیرند و    دستگاه کاربر را آلوده کنند و کنترل آن را به دست                  

باید از    فناوری اطالعات   دارند.  گیری نگه   هایشان را برای باج      داده



2  

ها   هایی که سازمان دارد این است که آن          شود، یکی از بهترین دفاع    

های خود را برگردانند و تمام اطالعات تحت           بتوانند با موفقیت داده   

. بخشی از این تمرینات،     شده را بازیابی کنند     تأثیر قرارگرفته و آلوده   

، برای بازیابی   (DR)اطمینان حاصل کردن از برنامه بازیابی از حادثه          

 .استسریع و موفق 

ها و    حفاظت از تهدیدات پیشرفته کارکنان برای ایمیل          
 ها سیستم

های شان محافظت     اینکه سیستم فناوری اطالعات از     برای اینکه   

های پیشگیرانه باج     شوند، اطمینان حاصل کنند، یکی از توصیه          می

های   توانند فعالیت   که می   یهای هوشمند   سیستم  این است که      افزار

امروزه شبکه و کاربر را در هر لحظه نظارت کنند، استفاده نمایند.                

های سالمت، ابزارهایی را نصب       های فناوری اطالعات در مراقبت     بخش

دهند، از    کنند که حفاظت از تهدیدهای پیشرفته را ارائه می             می

وتحلیل   های اطراف سیستم را تجزیه      یادگیری ماشین که تمام فعالیت    

تواند آلودگی و      های غیرعادی که می      کند تا شناسایی فعالیت      می

ها همچنین ابزارهای     های هک شدن را نشان دهند. این سیستم       تالش

کنند که عمدتاً وابسته به تعریف         ویروس را پشتیبانی می     سنتی آنتی 

ویروس مبتنی بر امضا برای ردیابی کدهای مخرب احتمالی بر اساس           

 .هارفتار هستند و نه امضای آن

 روز باشند ها باید به همه سیستم

کد مخرب یک مهاجم سایبری برای به دست گرفتن کنترل                 

پذیری را پیدا کند و از آن برای             کامپیوتر قربانی، باید یک آسیب     

اند از مرورگر،     های هدفمند عبارت  اجرای خود استفاده کند. سیستم     

های هوشمند و      عامل گوشی   عامل، سیستم   فایروال شبکه، سیستم   

طور مداوم    افزار به   افزار دستگاه. خوشبختانه اکثر فروشندگان نرم       میان

کنند که    کنند و اطمینان حاصل می        روز می   افزار خود را به       نرم

باید اطمینان حاصل     ها امن هستند. فناوری اطالعات       محصوالت آن 

روزرسانی برای    ها و به  های خود را با افزودن پچ       کند که تمام سیستم   

ها وجود    های آن   ای که ممکن است در سیستم       پذیری بالقوه   هر آسیب 

 دارند. روز نگه می داشته باشد، به

های کاربر نهایی، ابزارهای امنیتی و           گذاری در آموزش     سرمایه

شدن به هنجار فناوری        نظارت پیوسته سیستم در حال تبدیل         

های   های مراقبت   ها و سایر سازمان      اطالعات در سراسر بیمارستان    

سالمت است. با تهدیدات روز افزون و پیچیدگی ابزارهایی که امروزه            

های سالمت    های مراقبت کنند، ورودی   مجرمان سایبری استفاده می   

ویروس قدیمی و        تنهایی بر روی ابزارهای آنتی           توانند به     نمی

ها محافظت شود. خسارت       های سنتی تکیه کنند تا از آن           فایروال

ها، پیامدهای جدی دارد و          ها و یا آلودگی       ناشی از خرابی داده     

 اطمینان حاصل کنند که فناوری اطالعات دارای منابع   ها باید سازمان

های   ها و خواسته    نگرانی  گزارشی از روند    North Highlandشرکت  

طبق گزارش منتشر شده     .  اصلی ذهن رهبران صنعت را اعالم کرد        

North Highland Beacon 2018   های سالمت، دانش      : مراقبت

های عمده،    هنوز هم از نگرانی   ،  زیستی، امنیت سایبری و پذیرش آن     

های مراقبت سالمت و دانش زیستی است، اما نظرسنجی             در بخش 

شده توسط شرکت، نشان داد که دگرگونی       از رهبران نظرسنجی    61٪

 هستند.  و قابلیت تطبیق، کلیدهای رقابت

 . امنیت سایبری1

امنیت سایبری، باالترین اولویت استراتژیک، برای صنعت مراقبت          

دهندگان به این نتیجه        درصد از پاسخ     52سالمت بود، اما تنها       

رسیدند که احساس آمادگی برای رسیدن به آن را دارند. نویسندگان            

گزارش این فرضیه را مطرح کردند که سطح پایین اعتماد به رسیدن             

به امنیت سایبری، احتمااًل ناشی از تناقض در مورد اطالعات شخصی           

که امنیت    سالمت و وسایل پزشکی مبتنی بر اینترنت است. درحالی          

طور فعال مدیریت شود، نویسندگان گفتند که نیازی           سایبری باید به  

 .نیستوکار  کسب به استراتژی اصلی 

 دگرگونی. 8 

عنوان یک مزیت      دگرگونی را به   دهندگان،    پاسخدرصد از      15

تر در سال      آن را بسیار مهم    درصد    11رقابتی قطعی دانستند  و        

ها گفته بودند که آماده       درصد از آن    91دانستند، اما تنها      می  5116

 .پاسخگویی به آن هستند

سوم از رهبران        کمتر از یک    ”خاطرنشان کردند:     نویسندگان   

های سالمت، آمادگی خود را برای حل این چالش بیان                  مراقبت

تواند برای کارات     کردند، هر شرکت مراقبت سالمت در جهان، می          

 های این بخش پیچیده، این است  یکی از چالش“. شدن دگرگون شود

2 

در سال  موردی که فناوری پزشکی، 4

 باید برای آن آماده شود 8102

مالی و پشتیبانی برای ایجاد سد دفاعی خود در برابر این تهدیدات با 

 ای که در باال بیان شد، هستند. کننده پیروی از نکات پیشگیری
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که در این قلمرو تاریخی فعال نبوده است. یک استراتژی جامع و                

کنند   طور مؤثر ارتباط برقرار می    همه جانبه که در آن مراکز نوآوری به 

 .کنند تر تحوالت را فراهم می و زمینه اجرای یکپارچه

 . نوآوری، اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی3

های سالمت، آمادگی     این نظرسنجی نشان داد که رهبران مراقبت       

توانند به مزایای رقابتی مانند       هایی که می  بخشخود را برای مقابله با      

نوآوری در افزایش محصول، اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی منجر             

دهندگان نشان    رغم این آمادگی، پاسخ     کنند. علی   شوند، احساس می  

 .متمرکز هستند 5116های دیگر سال  ها بر اولویت دادند که آن

که رهبران    درحالی”اشاره کردند:    North Highland کارشناسان

های مراقبت    ممکن است درجاهای دیگر متمرکز شوند، برای شرکت        

سالمت ضروری است که از این ابزارها برای برقراری ارتباط با                   

”مشتریان استفاده کنند   وپا گیر است،     های سالمت، دست    مراقبت“. 

کنندگان در حال خرید دارو یا وسایل پزشکی باشند و یا              چه مصرف 

 “.به دنبال مراقبت یا مشاوره باشند

کنندگان،   کنند که  امروزه، مصرف      نویسندگان این گزارش بیان می    

عادت به خرید سریع و آسان و خدمات بانکداری توسط تلفن همراه              

های سالمت ، فارغ از مشکالت        مگر اینکه مراقبت”ها گفتند:  دارند. آن 

و نگرانی باشد، مردم به دنبال مسیری با کمترین مقاومت در                    

 “.کنند، هستند چگونگی، زمان و آنچه برای مراقبت انتخاب می

 پذیری . انطباق4

ها   تطبیق برای تغییر نیازها و مشتری محوری یکی دیگر از اولویت          

هایی که در     درصد از آن    51شد ، این در حالی است که تنها            گزارش

کنند برای مشتری     اند که احساس می     نظرسنجی شرکت کردند، گفته   

دهندگان از کمبود دانش یا مهارت و            محوری آماده هستند. پاسخ    

 .پذیری نام بردند عنوان موانع انطباق فشار بودجه به

ها، چالش عظیمی در       فقدان دانش و مهارت    ”نویسندگان گفتند:   

ها فقدان تفکر وسیع      های سالمت است. یکی از چالش       زمینه مراقبت 

”و برهم زننده است      های سالمت، اعمال      اگر رهبران مراقبت   “. 

اند،   هایی را که تأثیرات متفاوتی را در صنایع دیگر ایجاد کرده             حل  راه

ای را که به دنبال آن هستند، پیدا            را در نظر بگیرند، مزیت رقابتی      

 “.خواهند کرد

تواند شکاف    های سالمت می    دهد که مراقبت    این گزارش نشان می   

های مدرن امروز     کاهش رشد را با توجه به آنچه بیماران و مراقبت            

 .خواهند، کاهش دهد نیاز دارند و می

، یک   (AHIMA)انجمن مدیریت اطالعات سالمت آمریکا              

های مدیریت اطالعات      کنسرسیوم برتر از متخصصان و سازمان         

های امنیت سایبری بیمارستان را        سالمت، فهرست کاملی از توصیه     

 .در هفته گذشته منتشر کرد

این فهرست شامل ترکیبی از مفاهیم عام، مفاهیم بدیهی همراه             

برخی اقدامات سازمانی و صنایعی که نیاز به کارگر زیاد دارند، است.             

های ساده شامل فیلتر کردن وب، پچ کردن سیستم،                  پیشنهاد

های همراه و استفاده از حفاظت پیشرفته         رمزگذاری، مدیریت دستگاه  

 .ای است ویروس پایه است که فراتر از ابزارهای آنتی

های سالمت    یکی از مفاهیم اصلی که در مورد کل سازمان مراقبت          

کاربرد دارد، ارزیابی کاملی از رویکرد آن برای ثبت نگهداشت است.             

“ چیز برای همیشه    همه”داشتن    های بزرگ، ایده نگه      در عصر داده  ”

های قدیمی و     ها و پرونده    مطابق با قوانین، ایمیل    “.  باید پایان یابد  

غیرممکن، ”غیرضروری باید کاماًل تخریب شوند، نظر به اینکه                 

است تا اطمینان حاصل شود که           “  غیرعملی و یا غیراقتصادی      

 ها و اطالعات قدیمی برای همیشه امن هستند. سیستم

های   های کلیدی برای رهبران مراقبت         یکی دیگر از پیشنهاد     

در امنیت سایبری سازمان است.      “  دولت متحد ”سالمت، ایجاد یک     

های   چنین گزارشی باید حاوی مالحظاتی در مورد چگونگی تالش           

مقایسه باشد. چه کسی       امنیتی بیمارستان در برابر نهادهای قابل        

جنبه امنیت سایبری را بر عهده دارد؟ چه اقداماتی برای کاهش خطر          

مدیره در    شود؟ و چگونه و چه زمانی به هیئت            حمالت انجام می   

 .صورت وقوع رخداد اطالع داده خواهد شد

کند که هر دستگاه       ارائه داد تأکید می     AHIMA راهنمایی که 

عنوان یک نقطه ورود بالقوه برای         پزشکی، به موسسه  متصل در یک    

مهاجمان، باید موردتوجه قرار گیرد. حتی اگر اطالعات محرمانه               

شده یا منتقل نگردد؛ هرگونه برنامه و         ذخیره، پردازش  (PHI) سالمت

های   تواند به خطر بیافتد و بعدًا برای حمله به سیستم              سیستم می 

دیگر در همان شبکه، مورد استفاده قرار گیرد. فهرستی از اطالعات             

 .ریسک همه جانبه، باید ایجاد و نگهداری شودارزیابی باارزش برای 

ها در جریان خطرات بالقوه انسانی در           مهم است که بیمارستان    

داخل و خارج از سیستم باشند. در داخل، باید به هر کارمند درباره               

3 

انجمن مدیریت اطالعات سالمت آمریکا

(AHIMA)  ،01  نکته در مورد برنامه

های سالمت  امنیت سایبری مراقبت

 منتشر کرد



4  

 همچنین یک مبارزۀ فیشینگ جعلی را توصیه کنند. AHIMA فیشینگ آموزش داده شود و

تنها   حکمرانی اطالعات شامل نه   ”شده توسط وزارت بهداشت و درمان و خدمات انسانی، منتشر شد:                 این گزارش بر ضرورت اصلی تعیین      

تواند   عدم تأمین امنیت یک سیستم سالمت، می      “.  ذینفعان فناوری اطالعات و امنیت، بلکه ذینفعان اطالعات، رهبران بالینی و غیر بالینی است             

 باری را در بر داشته باشد. نتایج فاجعه

 :به شرح زیر است AHIMA دستورالعمل کامل

 ها انجام دهید. ها و سیستم وتحلیل ریسک از تمام برنامه تجزیه .1

 عنوان مسئله امنیت سایبری بشناسید. حفظ پرونده را به .2

 پذیر را پچ نمایید. های آسیب سیستم .3

 دهند، مستقر کنید. ویروس استاندارد ارائه می های پیشرفته امنیتی نقاط پایانی را که امنیت بیشتری را نسبت به  ابزارهای آنتی حل راه .4

 حمل را رمزگذاری کنید. های قابل ها و رسانهها، پشتیبان تاپ های هوشمند، تبلت، لپ های کاری، گوشی ایستگاه .5

 مدیریت دسترسی و احراز هویت را بهبود دهید. .6

 سایت )مسدود کردن ترافیک بد( را بهبود بخشید. فیلتر کردن وب .7

 سازی کنید. را پیاده(MDM( های همراه مدیریت دستگاه .8

 توانایی پاسخ به حادثه را توسعه دهید. .9

 گر باشید. شده را نظاره های انتخاب های ممیزی برای سیستم حساب .10

های غیرمجاز    برای تشخیص فعالیت   (IPS / IDS( از ابزارهای امنیتی موجود مانند سیستم پیشگیری از نفوذ / سیستم تشخیص نفوذ              .11

 استفاده کنید.

 وکار را ارزیابی کنید.  همکاران کسب .12

 ابزارها را بهبود بخشید و یک برنامه فیشینگ داخلی انجام دهید. .13

 یک شرکت امنیت خارجی برای ارزیابی فنی و غیر فنی استخدام کنید. .14

 برای رهبران سازمان در زمینه امنیت سایبری آماده کنید.  “ دولت متحد”یک نوع  .15

 اعمال نمایید.“ دفاع در عمق”استراتژی  .16

 تشخیص و جلوگیری از نفوذ داشته باشید. .17
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