
   

شوند. دیگران بر این باورند که                جریمه کمتری مواجه می       

متحده هستند،    تنها به دنبال یک شرکت ایاالت         کنندگان نه   تنظیم

 های خاصی را مد نظر دارند. بلکه شرکت

ها ممکن است باشند، دشوار نیست.        اینکه کدام شرکت  زدن  حدس  

بوک، همه روابط متزلزلی با کمیسیون          گوگل، اپل، آمازون و فیس     

اروپا در مورد مسائل مربوط به حریم خصوصی و ضد انحصار                    

 GDPRهای عدم انطباق با        اند. اگر هرکدام از چهار تا، نشانه         داشته

کنندگان اتحادیه اروپا ممکن است این فرصت را برای             باشد، تنظیم 

 ای تصرف کنند. ایجاد بیانیه

 یابد. . کاهش )احراز هویت تنها با رمز عبور( تسریع می3

کنندگان را    بسیاری از مصرف     Anthemو    Equifaxهای    نقص

های آنالین    مورد ایمنی حساب  در  هشیار کرد به طوریکه سؤاالتی        

های رمز عبور جایگزین یا       شان به وجود آورد. اکثرا هنوز هم از گزینه        

( یا احراز هویت     MFAهایی مثل تائید هویت چند عاملی )          پیشرفت

اند که دیگر   تر شده ها آگاه کنند، اما آن    مبتنی بر ریسک استفاده نمی    

شده توسط     کلمه عبور به تنهایی کافی نیست. در واقع، تحقیق انجام          

Bitdefender   متحده، بیشتر در     دهد که شهروندان ایاالت    نشان می

 97درصد( نسبت به هک ایمیل )        97های سرقت شده )     مورد هویت 

 درصد( نگران هستند. 36درصد( و یا ورود غیرقانونی به خانه )

ها اغلب کمبود تقاضا برای احراز هویت         این مهم است، زیرا شرکت    

ها تمایلی به این      کنند. آن   عنوان دلیل عدم ارائه آن بیان می        قوی را به  

تر، خللی به     خواهند احراز هویت پیچیده      ها نمی   کار ندارند، زیرا آن    

 تجربه کاربر وارد کند.

طور   این نگرانی با ابزارهای احراز هویت مبتنی بر ریسک که به              

زمینه   یابد. این ابزارها در پس      گسترده در دسترس هستند، کاهش می     

ها برای تعیین احتمال دسترسی         برای ارزیابی رفتار و سایر داده        

 دی
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 هفته انهم آپای    دااگشنه علوم زپشکی  اریان

، یک سال وحشتناک برای     1729گوییم: سال     کنده می   وپوست  رک

های فیشینگ متعدد، باج افزار،        برداری  امنیت سایبری همراه با کاله     

حمالت پشتیبانی شده دولتی و بردارهای حمالت جدید بود. آیا سال           

 وضعیت بهتری خواهد داشت؟ 1722

نقص   -اتفاق افتاده است        1729با توجه به آنچه در سال            

Equifax    های    کاری رسانه     شده دولتی، دست       ، حمالت حمایت

با   –های فیشینگ     برداری  و کاله   Wannacryاجتماعی توسط روسیه،    

ها   چه انتظاری خواهیم داشت؟ نقض        1722این اوصاف از سال       

رسد که    تر و هکرها هوشمندتر خواهند شد و به نظر نمی                بزرگ

 سرعت همگام شوند. های امنیتی و بودجه، به تیم

بینی هم وجود دارد. بله، بعضی چیزها قبل از             حال، خوش   با این 

شوند، اما در چند حوزه، انتظار پیشرفت           اینکه بهتر شوند، بدتر می     

کنیم در سال آینده      واقعی را داریم. در اینجا مواردی را که فکر می           

 کنیم: اتفاق خواهد افتاد، بیان می

متحد ، انطباق قانون ع ومی      های ایاالت   . بسیاری از  رکت   0

 کنند. ( را در موعد مقرر تجربه ن یGDPRحفاظت از داد  )

متحده از قانون      های ایاالت   دهد که شرکت    ها نشان می    نظرسنجی

( به دور هستند درجایی     GDPRهای اتحادیه اروپا )     حفاظت کلی داده  

ای   مه آن را رعایت کنند. برای عده        12ها باید تا مهلت زمانی        که آن 

گیرند   را جدی نمی    GDPRهایی که     ممکن است مهم نباشد. سازمان    

 کند. بینی بعدی هدایت می در معرض خطر هستند. این ما را به پیش

ای از یک سازمان      سرعت ن ونه   ، به GDPR. تنظیم کنندگان    8

 .کنند را ایجاد می

دو مکتب فکری در مورد کسانی که ابتدا تنظیم کنندگان را هدف             

گویند که با یک شرکت         ها می   دهند، وجود دارد. بعضی      قرار می 

کنند که با     ها ادعا می    کنند، زیرا آن    اتحادیه اروپا سابقه ایجاد می     
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شخص واقعی مجاز است. احراز هویت مبتنی بر ریسک، همراه با                

MFAکند. ، یک مانع قوی برای دسترسی غیرمجاز ایجاد می 

احراز هویت مبتنی بر ریسک اغلب با ابزارهای هویت و مدیریت              

 IAM، بازار MRC( همراه است. با توجه به آمار            IAMدسترسی ) 

 2..2میزان رشد سالیانه       1722کنند که در سال         بینی می   پیش

هایی است که نشان       درصد رشد کند و این یکی دیگر از شاخص            

 دهد احراز هویت تنها با رمز عبور به انقراض رسیده است. می

این را نقص     Experianشرکت خدمات اطالعات و فناوری اطالعات       

ها را ملزم به      نامد و در این گزارش، سازمان       می  (aftershock)لرزه    پس

 Experianکند. گزارش      های احراز هویت ثانویه می        استقرار روش 

لرزه که شامل     های پس   با توجه به موفقیت مداوم نقض      ”اعالم کرد:   

کنیم که مهاجمان با      بینی می   نام کاربری و کلمه عبور است، ما پیش       

تر مانند   سایر انواع حمالت مرتبط با اطالعات خیلی شخصی               

 “.شوند های امنیت اجتماعی یا اطالعات پزشکی مواجه  شماره

 . ح الت تحت ح ایت دولت افزایش خواهد یافت4

کره شمالی، روسیه و ...       -مظنونین همیشگی برای حمالت دولتی      

های خود برای تحریک، سرقت، جاسوسی و اختالل در             به تالش   –

ها در حال حاضر       دهند اما همه آن      های اطالعاتی ادامه می      سیستم

حداقل کسانی که ما در          -اند و پیامدهای      شدت تحریم شده     به

ها حداقل بوده   شده توسط دولت    حمالت حمایت   -دانیم    موردشان می 

 است.

ای   شود که خطر تشدید این حمالت کم باشد. ناحیه           این باعث می  

های برق و      های حیاتی مانند شبکه       از نگرانی خاص، زیرساخت     

های ملی    پیشرفت حمالت سایبری که توسط دولت     ”ارتباطات است.   

گیرند   های حیاتی را هدف می      گیرد، بدون شک زیرساخت     صورت می 

طور بالقوه منجر به قطعی گسترده یا در معرض نهادن اطالعات              و به 

گناه را تحت تأثیر      ها مشتری بی    تواند میلیون   شود که می    شخصی می 

 “قرار دهد.

دیده و جامعه      کشورهای آسیب ”اعالم کرد:      Experianگزارش  

 تاالمللی، فشار بیشتری بر مهاجمان اعمال خواهند کرد. متأسفانه     بین

المللی روشنی در مورد قوانین تعامل در            زمانی که توافقنامه بین    

فضای مجازی وجود نداشته باشد، این حمالت احتماال افزایش و               

 “.یابد تشدید می

گوید: ممکن  می  PAS Globalادی حبیبی، مدیرعامل شرکت        

است حمالت دولتی، کشورهایی را به تشکیل اتحادی برای مبارزه با            

های حیاتی،    افزایش حمالت به زیرساخت     ”ها تحریک کند.        آن

 “.کشورها را به بحث درباره اتحاد سایبری تشویق خواهند کرد

پذیر،   های اینترنت ا یاء آسیب     . ح الت از طریق دستگا      5

 بدتر خواهد  د.

ها   ها دستگاه متصل، در برابر هکرهایی که قصد کنترل آن            میلیون

را دارند، دفاعی کم و یا هیچ دفاعی ندارند. در حقیقت، به دست                  

تر   ( برای هکرها آسان   IoTهای اینترنت اشیاء )     گرفتن کنترل دستگاه  

شوند. همه آنچه باید انجام دهند خرید کیت بات نت از وب                    می

 -های بات نت       ترین کیت   های تاریک است. سه نوع از مهم          سایت  

Andromeda  ،Gamarue    وWauchos  -     شود که    تخمین زده می

میلیون دستگاه، در ماه را به خطر اندازند. بات            مسئولیت بیش از یک   

 میلیون دستگاه را آلوده کرده است. ، بیش از یکReaperنت 

توانیم ببینیم که هکرهایی که        مشکل این است که ما هنوز نمی        

کار انجام دهند.     ها چه   کنند قصد دارند با آن      ها را کنترل می     بات نت 

( آغاز شود؟   DDoSشده )   آیا قرار است حمالت انکار سرویس توزیع       

ایم   از این ندیده    ارسال مقادیر زیادی هرزنامه؟ یا  چیزی را که پیش            

 کشف خواهیم کرد. 1722دهند؟ در سال  انجام می

های دستورالعمل برای یک      سازی و تنظیم زیرساخت     ساخت، ایمن 

زیاد   احتمال    ، زمان بر است. به      Reaperبات نت در یک مقیاس شبیه       

گذاری   بینی بازده بزرگ سرمایه     یک هکر، این نوع تالش را بدون پیش   

تواند بسیار    می  1722های بات نت در سال          دهد. حمله   انجام نمی 

 جالب باشد و البته نه در راهی خوب!

این اخبار بد بات نت است. خبر خوب این است که تالش در برابر               

و مایکروسافت اعالم     ESETیابد. در ماه دسامبر،       ها بهبود می    بات نت 

حوزه کنترل و فرماندهی      2177بات نت و بیش از        .3.کردند که با    

اند. همچنین خبر نویدبخش، فردی که معتقد بودند با            همکاری کرده 

 ها مرتبط است، در بالروس دستگیر شد. بات نت

المللی برای جلوگیری از بات نت ضروری است.               همکاری بین 

تدریج در حال پیشرفت       های اینترنت اشیاء، به      سازندگان دستگاه 

حال به تعداد زیادی از          های خود هستند. بااین       ایمنی دستگاه 

ها   حاضر مستقر هستند و پچ کردن آن         هایی که در حال         دستگاه

ممکن است    GDPRدشوار و یا غیرممکن است کمکی نخواهند کرد.         

آوری   وکارها را مجبور به بازنگری جمع       در درازمدت عمل کند و کسب  

این   1727های شخصی از طریق اینترنت اشیاء کند، اما تا سال              داده

2 
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 بینیم. اثر را نمی

. اتوماسیون برخی وظایف تشخیص تهدید، افزایش خواهد         6

 یافت

ها برای تعیین     های امنیتی روزانه با حجم زیاد هشدارها و داده          تیم

اینکه آیا خطر تهدید احتمالی هست یا خیر مواجه هستند. این                 

 یابد.   میزان توسط حمالت بیشتر و بردارهای حمالت، افزایش می

ها در حال حاضر از ابزارهای یادگیری مبتنی بر یادگیری              سازمان

ماشین برای کمک به فیلتر کردن هشدارها برای تسهیل بار امنیتی             

کنند. ما انتظار داریم که این روند در           ازحد کارکنان استفاده می     بیش

های تهدیدکننده، افزایش     تسریع شود، زیرا حجم شاخص      1722سال  

درستی   اند که ابزارهای خودکار به         یابد. مطالعات نشان داده       می

مستقرشده، در شناسایی هشدارهایی که فرد باید در نظر بگیرد بسیار           

 مؤثر است.

ها در حال انجام آن هستند، به           های اتوماتیک که سازمان      تالش

های امنیتی را     نفس می دهد و این تیم       ها  در تکنولوژی اعتمادبه      آن

کند تا استفاده از اتوماسیون را در جایی که احساس                 تشویق می 

کنند الزم است، گسترش دهند. اتوماسیون، چاره قطعی نخواهد             می

بود و یا جایگزین کارکنان نخواهد شد، اما برای تشخیص تهدید کارا             

 است و کارکنان را برای انجام سایر وظایف مهم، آزاد خواهد کرد.

بر یادگیری ماشین، آگاهی    با افزایش استفاده از اتوماسیون مبتنی       

عنوان   آید. به     توان انجام داد، به وجود می      بیشتری نسبت به آنچه نمی

و تحلیل    عنوان مدل و برای تجزیه         مثال، یادگیری ماشین تنها به         

اطالعات موجود است. احتماالً هرگونه حمله جدیدی را از بین خواهد    

های   برد. این درک بهتر از یادگیری ماشین و اتوماسیون، به تیم               

 کارگیرند. طور مؤثرتری به دهد که تکنولوژی را به امنیتی اجازه می

 . اعت اد، خسارت جنگ بر جرائم اینترنتی خواهد بود7

چیز در    تواند کسی را به خاطر عدم اعتماد به همه            چه کسی می  

شناسایی         مورد امنیت سایبری متهم کند؟ اطالعات شخصی قابل           

(PII  هیچ )         توانند بر قابلیت        ها نمی     کس ایمن نیست. شرکت

 کنندگان و شرکای خود حساب کنند.   یکپارچگی تأمین

گذارد و تا سال       وکار می   این فقدان اعتماد، تأثیر واقعی بر کسب        

ها را برای ارائه احراز هویت        ادامه خواهد یافت. این امر شرکت       1722

 قوی تقویت خواهد کرد.

های امنیتی    های بیشتری درخواست بازرسی     رود شرکت   انتظار می 

دهندگان خدمات بخواهند.      کنندگان و ارائه     از شرکای خود، تأمین    

دهد که امنیت هر      شود و نشان می     تر می   های شخص ثالث رایج     نقض

ها از خطرات     اندازه گستردگی شبکه آن است. اگر آن         سازمان تنها به  

کنند مطلع    های دیگر که با آن کار می           شده توسط سازمان     ارائه

توانند به مشتریان و کارکنان  اطمینان دهند که                 نباشند، نمی 

افزار   متحده، استفاده از نرم      هایشان ایمن هستند. دولت ایاالت       داده

های دولتی ممنوع کرده است، زیرا معتقد          کسپرسکی را در سازمان   

افزار بسیار باال     است که خطر نفوذ روسیه برای به خطر انداختن نرم          

صورت   1722است. اقدامات مشابه دیگر کشورها احتماال در سال            

 گیرد.   می

دهد که    ها ارائه می    هایی را برای شرکت     اعتمادی، فرصت   محیط بی 

ها نشان دهند و      های واقعی را برای حفاظت از داده         توانند نگرانی   می

دیگر،   عبارت  ها دارای زیرساخت امنیتی مناسب هستند. به         که آن   این

ها   کنندگان و سایر سازمان     آید که مصرف    اعتماد زمانی به دست می     

 کنند. وکار با شما باشند، زیرا احساس امنیت می مایل به انجام کسب
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از آیند   Frost & Sullivan رکت 

های هو  ند، تشویق به  بی ارستان

فضای ابر و مخارج تجزیه و تحلیل می 

 گوید

، 1712کند که تا سال       بینی می   پیش  Frost & Sullivanaشرکت  

ها در سراسر جهان در مراحل مختلف اجرای          درصد از بیمارستان    27

های بیمارستان هوشمند قرار خواهند گرفت. طبق گزارش               طرح

Frost  رشد چشمگیری را   “  های هوشمند   آینده بیمارستان ”های    پروژه

ها دالر درآمد برای چهار بخش کلیدی، از جمله            در بازار و بیلیون    

ها و    و تحلیل داده    های همراه، تجزیه     اتوماسیون داروئی، ردیابی دارایی

 محاسبات ابری، خواهد داشت. 

 Frost 2.2کند که بازار محاسبات ابری درآمد            بینی می   پیش 

 بیلیون دالری داشته باشد.

گوید که    سیزارت شا، تحلیلگر صنعت بهداشت و تحول سالمت، می      

با یک بیمارستان    “  هوشمند”در حال حاضر در مورد اصطالح            

عنوان اولین قدم        سازی را تنها به       هوشمند واقعی که دیجیتال     

وری عملیاتی،    پذیرفته است، ابهام وجود دارد. سه زمینه اصلی بهره          

های پیشرفته برای برآوردن      آوری  تعالی بالینی و مرکزیت بیمار، از فن      

 کنند. های هوشمند استفاده می بینش

هر بیمارستانی نیاز به هوشمند شدن در یک مرحله ندارد. در               ”

ها باید در پیش گیرند این است که                 عوض، رویکردی که آن     

های   حل  یک اجرا کنند و سپس راه        به  های هوشمندانه را یک     حل  راه

سوی   حل موجود که در مسیر حرکت به        جدیدتری را برای ادغام با راه     

دهد تا      هوشمندانه شدن است، فراهم کنند. این اجازه می                

سازی   های محدود پیاده    گذاری  هایی را با سرمایه     حل  ها راه   بیمارستان
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( به دست بیاورند و سپس         ROIکنند، سود و بازگشت سرمایه )        

 “.سازی کنند حل بعدی را پیاده راه

ای برای تصویب مفهوم بیمارستان            از لحاظ آمادگی منطقه      

هوشمند، آمریکای شمالی، به دنبال آن اروپا، آسیا و اقیانوسیه در               

انداز نظارتی، صرف هزینه و آمادگی        زمینه پیشرفت تکنولوژی، چشم   

 کاربران نهایی، پیشرو هستند.

-های هوشمند فعلی در منطقه آسیا         نقاط مهم برای بیمارستان    

اند که    اقیانوسیه، ازجمله کره جنوبی، سنگاپور و استرالیا متمرکزشده       

کنند.   ها به صنعت گردشگری پزشکی نیز خدمت می            بعضی از آن  

 آیند. دبی، کانادا و فنالند نیز از نقاط مهم به شمار می

ها به بیمارستان   دو چالش بزرگ که مانع از دستیابی بیمارستان         

شود، قابلیت همکاری و امنیت سایبری است. برای               هوشمند می 

ها و    های مختلف، سیستم    رسیدن به یک وضعیت هوشمند، دستگاه      

طور یکپارچه و کامل با         های موجود در بیمارستان باید به          شبکه

های    پذیری   سازی، آسیب     یکدیگر تعامل داشته باشند. دیجیتال       

آورد و باعث     بیشتری را در یک بیمارستان برای هکرها به ارمغان می          

 شود. های امنیت سایبری می ایجاد چالش

4 

و  (mHealth)خود را برای سالمت ه را  

های پز کی   دن بازار دستگا  متحول

 آماد  کنید

، در آستانه تغییر خدمات پزشکی و بازار            mHealthهای  دستگاه

 های پزشکی هستند. دستگاه

های شامل حسگرهای حرکتی، گجت          mHealthهای   دستگاه

پیامدها     های گزارش   پوشیدنی مانیتورهای قلب و قند خون و برنامه        

های ارزشمند بیمار، در زمان        توانند داده   توسط بیمار هستند که می    

که   واقعی را که قباًل در دسترس نبودند، فراهم کنند. هنگامی                 

و تحلیل پیشرفته،       ، تجزیه (EHR)های الکترونیکی سالمت       پرونده

های پزشکی از راه دور، با یکدیگر ارتباط برقرار           مراکز تماس و فناوری   

امکان طراحی مجدد کامل مراقبت از       mHealth های  کنند، دستگاه می

عنوان   کنند که یک مدل در حال ظهور است و به            بیمار را فراهم می   

 .شود پارادایم نظارت مداوم ایمنی شناخته می

 mHealthای، امکان    های کلینیکی دوره     بر بازبینی   جای تکیه   به

ها و فعالیت در دنیای        نظارت مستمر بر عالئم حیاتی بیمار، نشانه        

های   توان برای درمان بیماری     ها را می    کند. داده   واقعی را فراهم می   

و نظارت بر     (COPD)مزمن مانند دیابت، نارسایی قلبی، انسداد ریه         

های بسیار    بیماران پس از جراحی استفاده کرد. این امکان مراقبت           

دهد و    کند که بیشتر به نیازهای بیمار پاسخ می         شخصی را فراهم می   

آورد همچنین کنترل     نتایج بالینی و عملکردی باالتری را به همراه می

 بخشد. بیشتری به زندگی و سالمت بیماران می

مدل مراقبت نظارت پیوسته بر ایمنی، منبع مهمی برای                   

های پزشکی خواهد بود. بر اساس تحقیق             تولیدکنندگان دستگاه 

BCC  درآمد جهانی ، mHealth  های سالمت همراه تا سال       از دستگاه

 .بیلیون دالر خواهد رسید 3.1.به  1712

تولیدکنندگان هوشمند تجهیزات پزشکی، فرصتی برای به دست          

حال، توسعه   عنوان پیشگامان اولیه دارند. با این آوردن موقعیت خود به

های فنی و اقتصادی      شامل بسیاری از چالش    mHealth هایدستگاه

است و این باید در اوایل چرخه توسعه مورد توجه قرار گیرد. در میان     

 :ها آن

طور   کنندگان به   کنندگان و تنظیم    پرداخت  -نشان دادن ارزش    

خواهند مزایای محصوالت     ها می   دهندگان دستگاه   ای از توسعه    فزاینده

ها بر نیاز     خود را از نظر چگونگی بهبود زندگی بیماران و تأثیر آن             

بیماران به خدمات دیگر را نشان دهند. برای رسیدن به این الزامات،             

دهندگان دستگاه باید در اوایل فرایند توسعه، در مورد                    توسعه

 .فکر کنند mHealth چگونگی نشان دادن ارزش محصوالت

ها باید مورد اینکه       های همراه و برنامه      دهندگان دستگاه   توسعه

توانند از محصوالت خود در راستای نتایج مثبت بیمار               چگونه می 

هایی که مانیتور ایمنی پیوسته را         تنهایی و در ترکیب با سیستم        به

 کنند، فکر کنند. پشتیبانی می

، نیاز به   mHealthدرک تعهد     -اعتبار سنجی معیارهای جدید     

توسعه معیارهای نتایج جدید دارد که منافع دنیای واقعی معنادار را             

های تلفن    ها یا برنامه    کند. یک چالش، اثبات صحت دستگاه       تعیین می 

گیری نتایج هدف در شرایط دنیای واقعی است. برای            همراه در اندازه  

زمان یک گام شمار       مثال، نشان دادن قابلیت اطمینان و اعتبار هم         

یا نارسایی    COPD گیری فعالیت روزانه بیماران مبتالبه       برای اندازه 

های   قلبی، ممکن است به مدت چند ماه تحت آزمایش در زمینه               

های موجود    هایی که به گوشی     ویژه برای دستگاه    وسیعی از شرایط، به   

 اند، نیاز داشته باشند. شده در بیمار متصل شده یا نصب
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های   ها و برنامه     بسیاری از دستگاه     -اطمینان از امنیت سایبری       

mHealth               بسیار وابسته به ارتباطات الکترونیکی بین حسگرها و

های   ها و سرورهای مرکزی، سرورها و سیستم        های همراه، برنامه    برنامه

EHR     های   های پزشکی و مراکز پشتیبانی و برنامه         و در میان مطب

های بیمارستانی هستند. ایمنی و حفظ         کاربردی بیمار و دستگاه     

های ارتباطی در هر      حریم خصوصی نیازمند این است که این کانال         

شده و در حال ظهور،        مرحله، از هر دو نوع تهدید امنیتی شناخته         

 :ایمن باشند ازجمله

           کنند که عملکرد دستگاه یا        باج افزار که در آن هکرها تهدید می

 برنامه را قطع کنند مگر اینکه مبلغ موردنظر پرداخت شود

 ها برای    ها یا ربات     افزارهای مخرب عمومی، مانند ویروس         نرم

اندازی حمالت انکار سرویس، دخالت در عملکرد دستگاه یا               راه

 برنامه

        های محرمانه بیمار در معرض       نقض حریم خصوصی که در آن داده

 خطر است

                تصاحب دستگاه که در آن کنترل یک دستگاه ضربان قلب یا هر

 شود دستگاه دیگری توسط مهاجمان سایبری به دست گرفته می

      پذیری یک دستگاه توسط طرفین در        اخاذی مالی که در آن آسیب

کاری در قیمت سهام در معرض خطر قرار               تالش برای دست   

 گیرد می

حفاظت در برابر این تهدیدات باید از ابتدای مرحله طراحی، آغاز و            

عنوان بخشی از     در طول چرخ حیات دستگاه یا برنامه کاربردی به           

روز شود. این شامل نظارت بر            رویکرد کلی مدیریت ریسک به       

های دستگاه، تهیه و       پذیری  تهدیدات در حال ظهور، ارزیابی آسیب       

افزاری و پشتیبان گیری از       های نرم   اعمال اقدامات دفاعی مانند وصله    

هایی که به خطر افتاده است. این نیاز          ها برای بازگرداندن دستگاه     داده

دهندگان   های توسعه   به تخصص و تجربه فنی دارد که بیش از توانایی         

های صنعت دستگاه و      های شخصی است. همکاری با ائتالف        دستگاه

های تجاری امنیتی فناوری اطالعات برای موفقیت ضروری             شرکت

 .است

 بی ار پسند mHealth های توسعه دستگا 

مؤثر   mHealthهای    همانند هر محصول درمانی، توسعه دستگاه       

نیاز به درک روشنی از نیازها و ترجیحات بیمار دارد. عالوه بر رفع                

نیازهای بالینی، یک دستگاه موفق نیز باید بیمار پسند باشد و برای              

   .بیمار ارزشمند و جذاب باشد

برای نارسایی قلبی ممکن است       mHealth حل  برای مثال، یک راه    

سیم به یک مقیاس       شامل یک مانیتور قلب منفعل، یک لینک بی          

شده توسط بیمار ،      متصل، یک برنامه کاربردی فعال پیامدهای گزارش  

یک سیستم یادآوری دارو و ورزش، یک لینک پزشکی از راه دور                 

ها باشد. با     برای تماس با پرستار و یک برنامه برای تنظیم مالقات            

الگین جداگانه را تحمل نخواهند کرد،           3یا    2حال، بیماران      این

ها باید در یک رابط آسان برای استفاده مجتمع             بنابراین همه این   

سازی چندین توسعه دهنده برای ایجاد چنین             شوند. هماهنگ  

عنوان یک چالش بزرگ در         های یکپارچه، ممکن است به      حل  راه

ها باشد. ارائه اطالعات به بیمار در              ها و برنامه     توسعه دستگاه 

های ساده، قابل فهم و قابل اجرا، برای اطمینان از ارزش فعلی               فرمت

 .و مشارکت مهم است

از سیستم    mHealth های   عالوه بر این، بسیاری از دستگاه          

های هوشمند و        های تلفن همراه موجود، ازجمله گوشی             عامل

های مایکروسافت    عامل  و سیستم   Mac  ،Android  هایی که از    تاپ  لپ

ها نیز باید در نظر       کنند. ترجیحات بیمار برای این سیستم       استفاده می 

تواند بطور قابل توجهی با شرایط و جمعیت            گرفته شود و این می     

حل مناسب برای      مثال، یک راه     عنوان  بیمار قابل درمان باشد. به      

حل نظارت بر ضربان ساز        مدیریت دیابت بسیار متفاوت از یک راه        

قلب یا بهبودی از پنومونی است. هدف این است که همیشه بیمار را              

 .به نیازهای خودش متصل کنید

های اجتماعی،    ها از طریق رسانه     مشارکت بیماران در طراحی برنامه

های واقعی در      وتحلیل داده   مصاحبه های بیمار و ذینفعان، تجزیه       

های بیمار، داروخانه و تاریخچه و بررسی ادبیات و                       پرونده

ها و مسیرهای درمانی موجود، نقطه خوبی برای شروع             دستورالعمل

های بالقوه برای درگیر شدن و خدمت به           است. از این طریق، کانال     

های تلفن همراه     توانند شناسایی شوند. این شامل دستگاه       بیماران می 

تر مانند مراکز تماس و بروشورهای         های متداول   و سنسورها و روش   

  .آموزشی است

 مزایای ساخت اکوسیستم

توان در یک     سالمت همراه چندگانه و محصوالت مربوطه را می          

دهندگان و      اکوسیستم یکپارچه سازی کرد و بیماران، ارائه              

های یکپارچه ادغام کرد.       دهندگان دستگاه را از طریق برنامه        توسعه

عالوه بر فراهم آوردن یک مجموعه بی نظیر از خدمات، ایجاد یک               

-تواند بسیاری از مزایای استراتژیک و مالی         اکوسیستم هماهنگ می  

تر و بلند مدت را       ویژه یک جریان درآمد قابل اعتماد و بالقوه بزرگ          به

تولید کند. عالوه بر این، یک اکوسیستم مجتمع با مشتریان                   

اختصاصی، یک پلت فرم یکپارچه برای معرفی محصوالت و خدمات            

دهد که تولیدکنندگان را در بازارهای رقابتی، در صدر           جدید ارائه می  

 دهد. قرار می

مفهوم اکوسیستم انعطاف پذیر است و فرصت های بسیاری را برای       

 کند. مشارکت کنندگان فراهم می
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 مسئول هفته نامه: دکتر مهدی حسین زاده

 تهیه کنندگان: مریم سادات دلقندی، راضیه ملک حسینی

 صفحه آرایی: شیما رشیدی

در توسعه محصول ضروری   mHealthو استراتژی مشارکت بیمار برای موفقیت در یکپارچه سازی  EHR های محور یکپارچه سازی زیرساخت

همچنین تجربیات گسترده ای در زمینه ادغام شواهد دنیای واقعی در آزمایشات بالینی، ازجمله توسعه و اعتبار سنجی نتایج جدید، نیز                          است

های پزشکی، استفاده و تجاری سازی و همچنین توسعه فناوری اطالعات و                 مورد نیاز است. همکاری با شرکای با تجربه در توسعه دستگاه            

 امنیت، ممکن است بهترین مکان برای شروع باشد.
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