
   

 هر     تيخپنج   ور ن   سر ن خ       منيسرس   ريندخ    ربتي     ن   يير تخ

ها       موا.   مارالمنا  لا   مامم   م    6102های   متمت   ال   ما     مراقبت

نهااهای پزمک ، اغلب این حوااث لا از نظر نگران  نسبت مه از                  

مازما ،   ازال    اعنراا   مارال       هماب   مه   مهر    ااا    امت   

های    های   متمت،   مازما  کنند.   ما    وهه   مه   ماهات   م ران    ااا  نر 

های   متمت   ماتنر    ومم   مهاهرا    ماف   ارزال   هد    قرال    مراقبت

اارند.   عت     مر   این،   پراا ت   هزینه   مرای   پایا    ااا    مه   حرله،    م 

 ضران    مرای   هلوااری   از   حرت     ر لیسن    ماتنر   ال   هیند    

نخواهد   موا.   هکرهاه    که    رایم   مازما    مرای   پراا ت   هبرا    

 سال    لا   الم    یامند،    مومه    واهند   مد    ا   حرت    ماتنر   علاه   

 هد    متامه   لا   هغاز   کنند.   

.   ور ن   سر ن خا    در خ   نيو   اترن    ر    ير   نر   ر      ت    3

 کند.    ربتي    يفرت خ   ي 

های   مراقبت   متمت   مرای    ال وامت   از   کالکنا    مازما     ر عدخا

امنفاا    از   کلرا    عبول   قوی،   مر .    وم    امت.   اما   این   ماامت   مه   

 واند   مازما    لا   از   یا   حرله   مایبری   م ارظت   کند.   ا بنه     نهای    نر 

های    های   هررا ،   لا  که   اینرول   ناست.   امنفاا    کالمندا    از   امنگا 

اتاید.   عت     مر   این،   اار   یا   کالمند   از    هدیدی   لا   مرای   هکرها   م 

یا لمز عبول قوی، مرای چندین الاان مخنلف، امنفاا  کند                  

مه   یا   ماسنا   ماامند،   مه    را    هکرهای  که لمز عبول لا مرای  ل ا          

حسامهای    ل ای   ایگر   ناز   امنرم     واهند   اامت.   لمز   عبول       احراز   

های   مازما    مراقبت   متمت        هویت   ا    عامله   مرای    ل ا   مه   مبکه

 مرند.    لا   کامت   از   مان   نر اهد اما متکم  این    هدیدا    لا   کاه    م 

.   ور ن   سر ن خا         رسي     تج    ربتي    رتيوج   کند       ي    4

 سخرن ه   ور     مررهد   يرسد      ير     خ

ا   مازما        ر عدخا مه   رول   منومم   زرل       زیا     اق     ی

 و  ن
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 هفته    آ                   کی     ن                ی ی 

مراقبت   متمت   االای   کاال   پزمک        ایگر   کالکنا    های    مازما 

نفس زیاای    ها اعنراامه   اید  که   صات     جرمه ه        مساال هموز  

نفس،   ررا ر   از      این   اعنراامهچنانچه   اهد    ها م    ال  صرارا  مه ه     

ماز       واند   متکم    صرارا    پزمک        هها    امنات   مایبری   مامد،   م 

های   ها،   مراکز   پزمک        مایر   نهااهای   مراقبتمارالمنا   مامد.

متمت   اار   ما   این   پنا   ما ل   ناالمت   لایا   اما    ررنا    امنات   مایبری،   

موارق   مامند،   ال   حا    لا    لرنن   ل ی   یو   نازک    هسنند       مه   عبال     

 اهند.کال    ررنا        مساال   پر   لیسک    انجا    م 

    ور نهر    سر ن خ

هر   ر    ير   يفرت خ       بي س   .   ور ن   سر ن خا   تربي ر         س  0

 کنند.   ي 

هنن    حن    هدید رین   نر     ر عدخا ر      ارزالهای    رام  یر س   ال   م

 هدیدا    هدید   امنات   مایبری       ها   کرا    حرت       ارپ یر   

 واند   ا  ان   الیه   ارا.   ال   اررا    مرزهای   یا    واهند   موا.   رنا لی   م 

مازما    مهدامن    رراها   کند،   اما   این   الیه   م ارظن    مه   لاحن    ن     

های   اراع     موا.   عت     مر   این،   پس   از   نصب،   مساالی   از   م د ا م 

موند       یا   مه   المن    نگهدالی   های   متمت   مه   ل ز   نر رنا لی   مراقبت

 موند.موند،       حن    ماتنر   مه   یا   حرله   مایبری   هماب   پ یر   م  نر 

هر       .   ور ن   سر ن خا   ورر   رتورن   بص   يمرا    ن    نعخ   يير تخ8

  تيخ   سد.خ.   

رنامه    ر عدخا   ز   م که   مخر    ا ا     ف   ارزالی،   ی ال   حرت    ما

کند       ما    از   یا    ها   لا   مرنو.   م  نویس ،   امنرم    مه   موامق   ااا 

های  های   مایبری   ازال    مد    ال   مازما  چهال    کتهبراالی
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االل   ال   ما       011111متمت   از   یا   حرله   مایبری   ما    از       مراقبت

های    موا.   این   مه   ا ام   از   امت   ااا    مهر        ایگر   زیا    6102

کند   زیرا   مارالا    مه   انبا      جالی   امت   که   این   مازما     جرمه   م 

های   متمن    هسنند   که   امنات   ماتنری   لا     امان   کننداا    مراقبت

اهند.   مارالان    که   از    مرای   موامق   پزمک    مخص    ما    الاهه   م 

های    های   متمن    نگرا    هسنند،   مه   مازما  امنات   مایبری   ال   مراقبت

اند       ما   ماره   امنات    های   متمن    که   ماتنر   منا نه   مد  مراقبت

کند،   مراه ه    ها   لا    امان   م  مایبری   هبرا     سالا        مده 

 کنند.    م 

هر    ي  ا   وج   ربن يسخ     يرن   سيت ن    .   ور ن   سر ن خا       ره5

  هند.  ن   يعيی   بص     تج    ربتي    نر   رتورب    س  

(   ال   IoTهای   پزمک    که   مخت    از   ایننرنت   اماا      امنگا    ا ر عدخ

 وانند یا ن ره  ل ا هما  مرای یا مهاها           حا    لمد   هسنند،   م 

های    اار   این   هکر   قصد    رامکالی   ال   مبکهایننرنن  مامند. مه  یژ       

های    ای   مازما    مراقبت   متمت   لا   اامنه   مامد.   چرا    امنگا  ااا 

مه   رول   م رو    مر   ل ی   نر    ارزالهای   قدیر    که    ایننرنت   اماا    پزمک 

های   هدیدی    ها   لا  موند.   این   امنگا  موند،   اهرا   م  اغلب   مه   ل ز   نر 

لا   مرای   هکرها   ههت   لا    اندازی   حرت    انکال   مر یس    وزی    مد                

 DDoS کند.   این   حرت    یا    های   مراقبت   متمت   ماز   م  (   مه   مازما

کند   ال    لا   من ر    م    ITکند       کالمندا    امنان     مبکه   لا    نی    م 

حا     که   هکرها   مه   انبا    ن اگ    ل ای   ایگر   مه   مبکه   هسنند.   امنات   

مایبری   ال   یا   م ام   مراقبت   متمت   کامتز   ناق    امت،   زیرا   

از   یا   مرنامه   امنرا ژیا   مایبری   م ر        IoTهای   پزمک     امنگا 

 .هسنند

این   ارتعا    زیاای   مرای   یا   مازما    مرای   م امله   ما   یکبال     هوا   

مهنر   امت    واهاد ارا.  وا لا مهبوا مبختاد، احنراال          االا.   اار   م 

یا   ررس   ما نال   یارنه   لا    وم ه   اهاد.    صراا   مگارید   چه   چازی   لا   

ال   این   مه   ما    انجا    اهاد       چه   چازی   لا   ال   مه   ماهه   م دی   انجا    

 واناد   کر    از    هدیدا    امنان     ررنا     اهاد.   مدین    ول    مرا   م 

 مراقبت   متمت   هلوااری   کناد.   

ت ي خ   ور ودن    ريندخ    ربتي    

 8102هر    ن    ر       ود رن  ر 

ای      یک    از   مساهم   مها   ال     ریباز   هر   هنبه   امنات   مایبری   هرچنا    

 کال   امت   که   ما   ارتعا    ایجانا    مر کال   االا.   ال   ما       از   کسب

های   ارتعا     مواهه   مد   که      ،   اقنصاا   ههان    ما   موالای   از   ن  6102

مد.    وهه ما     از امت ااا  حسن نات م           های قامم   منجر مه زیا   

 رین   اهدا       های   متمت   یک    از   مها من مفانه،    ن ت   مراقبت

های      ها،   پر ند    های   ایننرنن    موا.   هر   ما ه   ن     ااا  مراالی   کت 

کند،   منامراین   مرکن   امت   موالا   هدیدی   لا   ال      هدیدی   لا   ایجاا   م 

 ماهد   ماماا.      6100ما    

 Identity،   که    ومم   مومسه   6102ها   ال   ما       ازال    ن     ااا 

Theft Resource Center     های      مننتر   مد،   اعت    کرا   که     داا   ن

مولا   لماد       230من د    مه      الیارت   مد     ا   ا امم   ما    ال   ایاال 

ها   مامم   حرت    هکانت،   مرقت       راتانت      مولا   از   ه    993امت       

 ال    ن ت   مراقبت   متمت   موا    امت.

 Accentureای      ربق   ازال    مرکت   چند   ملان     دما    حرره

های    ن ت      ،   هزینه   ماالنه   هراها   ایننرنن    مرای   مرکت6102

مالاو    االل   امت.   ازال    هرچنان      06.32های   متمت      مراقبت

حرت    ماف   ارزال      - وهه    ال   حرت    مایبری   نتا    ااا      ارزای    قامم

ال د   ال      93یارنه   امت،       از      ال د   ارزای    62 ا      09،   6102از   ما    

یارنه   امت.   ا    نو.   از      ارزای    6102ال د   ال   ما       31مه      6103ما    

 رین   حرت    عبال    مواند   از   مدارزال       حرت    مبنن    مر              پرهزینه

 رین   هراها   ایننرنن    مرموگ   مه   مرقت   ارتعا    امت.      پاامدهای   ارا 

ها    هدیدی   هدی   مرای   مراقبت   از   مارال   امت    زیرا   منجر   مه      ن     ااا 

موا.      ها       عرلاا        ایجاا      ار   ال   الیارت   مراقبت   م     وقف   ر ا ات

،   مخ    Ponemon Cost of Data Breach 2017ما    وهه   مه      ا ا 

های    بت   پر ند    لا   مامم      های   متمت   یک    از   ماال رین   هزینه   مراقبت

لمان    ال      های   ارت.   االل   مه   ازای   هر   پر ند .   هزینه   901   -موا      م 

 من د    ال   هها    ماال رین   امت.   ایاال 

هید،      که     بت   از    هدیدا    امنات   مایبری   مه   ماا    م    هنگام 

 وانند   هد    حرت       ها   ماید   ال   نظر   اامنه   مامند   که   م    مارالمنا 

پ یر   ال      مایبری   مامند       منامراین   ماید   منارق   ما  و    هماب

های   رنا لی   ارتعا    مارالمنا    لا   منامای ،   مدیریت          ماسنا

 ها   لا   مجدااز   الزیام    کنند.   حفاظت   از   ااا 

 هر   ه. ند   هر     دب     بر    ر     رر      ن    تن

های      های   کالمرای   قدیر    هنوز   ها   ال   مراقبت   های       مرنامه   ماسنا

مد    های منسوخ   عامم  اارند   ماسنا    متمت مولا امنفاا  قرال م     
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موا،      ل زلمان    نر    که   ایگر    ومم   مایکر مارت   مه   XPمانند    یند ز   

 ه لند.      ها   مه    هوا   م     هدیدا    امنات   مایبری   مرای   مارالمنا 
های   مراقبت   متمت،   چندین   زمانه   کلادی    هوا   االا   که      مازما 

 کند.   امنات   ارتعا    لا    هدید   م 

های      مواهه   -ال   مرس   مازمان ،   مسلله   ا ل ،   ر دا    مواهه   امت   

 ر   از   مایر    نای    امت          یارنه   مه   امنات   ارتعا    مساال   پایان    خصا 

 واند   مه   حفن   امنات   ارتعا    اا ل    پرمنم   کرا      امکانا    ر ل    نر 

اغلب   امول      -کند.   یک    ایگر   از   مساهم،   مرموگ   مه   ر دا    منام    امت   

امنان     ومم   کالکنا    رنا لی   ارتعا    که   هار   مسلو ان    ال   قبا    

امنات   ارتعا        هار   مرکز   عرلاا    امنان    مرای   منامای        الزیام    

موا.   مومان   مسلله   ال   مرس   مازمان ،       هدیدها   ندالند   انجا    م 

ر دا    هموز    کالکنا    مارالمنا    امت.   کالکنا    پزمک        ااالی   

 ارت.   هسنند.   انداز    هدیدا    م    غا باز   از    جرمه   های   مر ر       چتا

هرچنان   یا   مرس   رن    مرای   متکم    هوا   االا.   اکیر   

هایتا    لا      پ یری   ها   زیرما ت   رنا لی   ارتعا        هماب   مارالمنا 

موق       ها       ال  ا    مه   ل زلمان    منامند.   مه   هران   ا ام   امت   که   مه   نر 

های      موند       ماسنا   المن    پاکرمندی   نر    ها   مه   ناست،   امنگا 

موند،   حن    اار   مولا   امنفاا    قرال      قدیر ،   هنتین   نگهدالی   م 

ها   لایام ،   ازال        مدیریت    هدیدا       نگارند.   مساالی   از   مارالمنا 

ندل    ل یدااهای   مبکه   یا   ماسنا      ها   مه   اارند    چراکه   ه    لا   نااید    م 

کنند.   اارچه   ظررات      لا   مرای   منامای    حرت    مایبری   نظال    م 

 واند   مه   کاه       ها        رهره   ارتعا     هدید   م       لام   ااا     جزیه

های      ها       منامای    ن اگ   ز ف   کرا   کند.   اغلب   زیرما ت   هماب

ها   مد     ال   نظر   اررنن   مساهم   امنان       رنا لی   ارتعا    مارالمنا 

های   امنان    امکا    امنرم    مه      کربوا   کننر    -موا      ایجاا   م 

ارتعا    مهر    لا   مد     مجوزهای   منامب   مرکن   م    مازا       

های   ال بار    یا   مارالمنا       هرچنان   ارتعا    مننو.       ماسنا

های      ها،   اوم    های   پزمک ،    بلت   ،   امنگا EHRهای      مانند   پول ا 

 وانند   هزااانه   ما   یکدیگر،   مد     حفاظت   از      ها   م    هومرند       پومادن 

   -مازا       رر   عرد    لا   مررس   م    6ارتعا    ال باگ   مرقرال   کنند       این   

ارزالهای   مخر        نتت   ارتعا        امکا       ها   ما   نر    ه واا    ماسنا

 های   پزمک    مر بم   ما   مارالا .      امنرم    مه   امنگا 
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ارزالی      ارزالی       نر    من د ،   از   قر ا    مخت   های   ایاال    مارالمنا 

کنند   که    ررا    امنات   مایبری   لا   ال      پزمک    قدیر    امنفاا    م 

ها   از   این      اهند.   چرا   ه    های   متمت   قرال   م    م رض   مراقبت

کنند    پامو   پو    امت.    جهازا       های   قدیر    امنفاا    م    ماسنا

میا ،   هدید رین         عنوا    ارزال   مساال   ارا    امت.   مه   پزمک        نر 

مالاو    االل   هزینه      6.2رول   منومم   حد ا      مه   MRIامنگا    پاتررنه   

االل      611،111 ا      01،111االا،   هزینه   یا   امنگا    مونوارار    از   

مبنن    مر   مر ل      EHRمنغار   امت       هزینه   مجوز   مرای   یا   ماسنا   

   31 ا      63های      رولکل    هزینه   االل   امت   که   هرکدا    مه   23،111حد ا   

  خن    االا.   311مالاو    االل   مرای   یا   مارالمنا    

ارزال           وانند   هر   ما ه   مخت   های   مراقبت   متمت   نر    مازما 

ها   هنوز   از      ارزالهای   هدیدی    ریدالی   کنند.   مساالی   از   مارالمنا    نر 

کنند   که    ومم   مازنداا    پتنابان       ارزالهای    امنفاا    م    نر 

های   ارتعا         ال بار    قدیر    لاه    عا     مرای      موند       ماسنا   نر 

ارزالهای      های   رنا لی   ارتعا    مارالمنان    ما   نر    ه وا    کرا    ماسنا

های   قدیر    ن     مهر    ایفا      حا ،   ماسنا   مامند.   العان   مخر    م 

ها   هار      کنند.   اغلب   ه    کنند،   زیرا   از   عرلکرا   کلادی   پتنابان    م    م 

ها   لاه    هما       کنند،   منامراین   این   ماسنا   ل زلمان    لا   الیارت   نر    مه

های   قدیر    مه      کنند.   ااغا    این   ماسنا   مرای   هکرها   رراها   م 

اار       اموالی       ر،   ررایند   زما    های   ال بار    هدید       پاتررنه   ماسنا

لیزی   پاچاد        مراحم   امن    زیاای   امت.      امت   که   مامم   مرنامه

های   قدیر    ناهرخوا ،   مرای      ها   از   ماسنا   حا ،   امنخراف   ااا    مااین

ایجاا   یا   پایگا    ااا ،   ایر   یا   ز ا   ا فا    م    ارند   زیرا    رامق   ما   

HIPAA    موا   که   این   مسلله   مها   موا.   ماعث   م 

 هر   رطتار     ن   ود رن  ر  ي.رئا   کتدد    يمرت    کن ي 

 ربق   مرلم     ز ات   امنات   مایبری        هدیدا    ایننرنن    ال      
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عنوا     هدیدا    رازیک       ای   لا   مه   ا بنه   ما   ماید   چنان   چازی   ماا 

های   متمت،   امنرم    رازیک    مه      ذکر   کناا.   ال   اکیر   مراکز   مراقبت

ال   اکیر      WiFiا صاال       -مبکه   مارالمنا ،   مساال   هما    امت   

های   مارالا    ا صاال    مبکه   لا   از      ها   ال   امنرس   امت،   ا ا    مارالمنا 

کند          های   پزمک ،   رراها   م    های   ماز   مرای   ا صا    امنگا    رریق   پول 

های   قدیر    ما   ا صا    غارزر لی   مه   ایننرنت   ماعث      هرچنان   امنگا 

موا.   منامراین،   این   ن اگ    ل ا   مه   مبکه      ارزای     رر   ماتنر   م 

های   مارالمنا ،    ومم   هکرها   امنفاا        واند   مرای   امنرم    مه   ااا    م 

 موا.
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  های   هررا    لمز   عبول   مرای   امنگا 

 های    تخا    نفوذ   امنفاا    از   ماسنا 

 ماا   های   م    لمزا الی   مبکه 

      های   کالی   ها           یا   ایسنگا     اپ   لمزا الی 

  حرم   مازی   قامم   لمزا الی   لمانه   ذ ار 

  های   هررا        غار    لمزا الی   امنگا 

ماناا،    ز ات   الحا    مهبوا   یارنن   امت،   اما   هنوز      رول   که   م    هرا 

ها   یا   لا    روالن    مرای   ایجاا   زیرما ت   رنا لی   مارالمنا     اق از   

امن   مولانااز   امت.   هراته   الز    امت   که   یا   رهرمت   مازمان    مرای   

امنات   مایبری   مارالمنا    ال   امت   اامنه   ماماد       اقداما     لا   ههت   

 های   رنا لی   ارتعا     وا   انجا    اهاد.   حفن       نگهدالی   ماسنا

 ت ي خ   ور ودن    ريندخ    ربتي    ود رن  ر    

 منامای    متکت 

  ها      هیا   هااه    امنات   مایبری   کالکنا    کار    امت    اکیر   مارالمنا

ه لی      ها   رن    کال   منررکز   هسنند.   ه    های   پزمک    کسب   مر   هنبه

اهند       منخصصا     و       اهند،   هموز    م    پزمک    لا   ال  ا    م 

کنند.      ها   امنخدا    م    مرای   الاهه   مراقبت   مهنر       نجا    ها    انسا 

امنات   مایبری   ناز   مرای   اررانا    از   کافات   مراقبت       حن    نجا    

ها    ارراا   مساال   مها   امت.   مدیریت       کالکنا    مارالمنا    ماید   از   

های   امنات   مایبری   مرل        ن ت       ماامت“  های   مر ر    جرمه”

 مامند.

  اانند   که    جهازا    مراقب   متمت   مرای   هکرها   ه ا       ها   م    هیا   ه

های      امت      داا   حرت    ال   هر    ن ت   ل    مه   لمد   امت       مازما 

که      مراقبت   متمت   ال   زمانه   امنات   مایبری   کندل    امت،   الحا  

های   ما  ،      ها   نفر   ازهرله   ااا    ارتعا    مرموگ   مه   هزالا     ا   مالاو 

 کنند.   که   مرای   مجرما    ایننرنن    مساال   مواه ل   امت،   ااال    م 

      ر   مامد،    هدیدا    ناز      مراقبت   متمت   مزل مازما    هر چه انداز 

موا       ارراا   ماتنری   ال   ماسنا   ا ام   هسنند       ال     ر   م    مزل 

 مراالی   ما  و     هوا   االا.   نناجه   موالا   ماتنری   از   مهر 

هر    يير س    تيخ   هج   کرنهرب    وير    ر ربخ   ريندخ       ر ير 

 رسترم    هند        ربتي    ود رن  ر 

های    کنو وکیک        یا      چاز   مد   ناست.   پاتررت   حا ،   اما   هره   مااین

یا   مسلله   ل    مه      عنوا       م ام   نظال     پاچاد ،   امنات   مایبری   لا   مه

ه لا.      ها   مه   المغا    م    های   ه    مدیر    ها       هالت   لمد   مرای   مارالمنا 

های   امنات   مایبری   مه   مراحم      ،   ملوب   مرنامهAccentureربق   ازال    

های   امنات   مایبری    ومم      موا،   ی ن    ر ا ات   مرنامه   ماان    منن م   م 

رول   ناق       اند،   هرچند   که   مه   لیزی   مد    ها     ریف       مرنامه   مازما 

 موا.   اعرا    م 

AHA    وانند   ما   ایجاا   امنات      ها   م    اهد   که   مارالمنا    نتا    م 

مخت    از   حکرران    موهوا   ال   مارالمنا ،   مدیریت   لیسا       ”مایبری   

،    هدیدا    امنات   مایبری   لا   مدیریت   “ کال   چالچو     دا     کسب

های    که      (   ناز   مارالمنا AHAهای   همریکا       کنند.   انجرن   مارالمنا 

مندی   کرا        مرلم       اند،   ل به   اقداما    امنات   مایبری   لا   انجا    ااا 

AHA Most Wired   ها   قبتز      نتا    ااا   که   اکیر   مارالمنا    6102ال

 اقداما    مهر    از   قبام 

 ررا   کالمرا    ماسنا   منامای    من صرمه 

 ل ا   ا وما اا   کالمرا    ماسنا  

 امنفاا    از   کلرا    عبول   قوی   مولانااز 
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  های   مزل           هیا   ررهیندهای   مرا   یکهالچه   هسنند    مارالمنا

 وانند   ما   متکت    م امله      های   متمت   زمان    م    های   مراقبت   مازما 

کنند   که   امناندالاهای   امنان        ررهیندهای   مازاال   لا   ایجاا       اهرا   

    اقداما    امنان    ماید   مرای   هره   “  های   مر ر    جرمه”نرایند.   

 ها   منامای        من د   موند.   اپال را 

 ها   مر   ل ی      موند    اکیر   مارالمنا    های   مرا   م ارظت   م    هیا   مبکه

ماا   متنر    هسنند   که   مامم   مساالی   از      های   مزل    م    مبکه

 موند.   پ یری   م    های   مخنلف   هسنند   که   ماعث   هماب   امنگا 

 هرب    کج   وربد   وي ر خا   سرم

ها       مراکز      مازی   ماتنر       حفاظت   مهنر   از   مارالمنا    مرای   هماا 

  واناد   انجا    اهاد    مراقب   متمت،   چه   اقداما     م 

 وانند      ها   م    های   مر ر   امنفاا    کناد.   مارالمنا    از    کنو وکی 

ای   لا   مرای   حفاظت   از   ارتعا       های    کنو وکیک    پاتررنه   حم   لا 

ها،   ا خاذ   کنند.   این   مامم      مارال       هلوااری   از   حرله   مه   ماسنا

ای           ر   مانند     یاد     ت   چندمرحله   رنا لی   های   پاتررنه

مد    ال   مایر    نای ،   از   قبام    وکنازاماو       های   مر ر   امنفاا     جرمه

های   نظال    مهنر             لام    اکاان (،    کنو وکی   مت    چان،   ماسنا

 های   امنان    مبنن    مر   ماومنریا   امت.   مرنامه

 های   ا ل    پاتررت      امنات   مایبری   لا   مه   عنوا    یک    از   ا  ویت

های      های   مراقبت   ها   ال   نظر   اامنه   ماماد.   اکیر   مازما    زیرما ت

متمت   االای   م دالی   مواهه   مرای   مهبوا   امنات   مایبری   هسنند،   

حا ،   یا      کنند.   مااین   مااا     وهه   زیاای   مه   این   موزو.   نر    اما   مه

های   ماالی   ن        ا ام    و    مرای   مه    ارر   مهرا    ه ،   هزینه

ها   امت.   ر م   یا   مدیر   ما جرمه   یا   یا   ماسنا   امنات   مایبری      ااا 

 ای   لا    جرمه   کند.   متحظه    واند   مهبوا   قامم   مر ر   م 

 های   مارالمنا    مه   امنرا        ر   کناد.   مبکه   های    وا   لا   امن   مبکه

مندی       لمزا الی   موند       هرچنان   االای      مد    ماید     ساا   ا الی

اارانه   مننامب   ال   مولا   امنفاا    کالمندا    از      های   مخت   ماامت

 (       ح و    امنرم    مامد.BYODهای   مخص        امنگا 

                   اار امنراعت ه  لا االید،  وا لا ماره مایبری کناد. ماره

 های    دما    ما  ،   لایا   مد    امت          مازما مایبری ال مساالی از 

 حم    وم    مرای    امان    جهازا    مراقب   متمت   مامد.    واند   لا    م 

      کالمندا        مارالا    لا   هموز    اهاد.   امر ز    عامم   ا ل    ن

ها   لا   مرای   حرت       قوانان،    راهای   انسان    هسنند   که   ال 

های   متمت      های   مراقبت   کنند.   منامراین،   مازما    راتانت   ماز   م 

های   مر ر   امنات      ماید   مه   کالمندا        مارالا     وا   ال   مولا    جرمه

های      ها       مراه    واناد   از   ارنرچه   مایبری   ارت.   اهند.   مرا   م 

های      ها       حن    مرنامه   ها،   ایرام   ارتعا  ،   انوا.   مرانالها       کالاا 

ها          هموزم    امنفاا    کناد    ا   کالکنا     وا   لا   ال   مولا   ن  

 های   احنرا     مرل    کناد       مه   هنها   هتدال   اهاد.   پ یری   هماب

 منخصصا    رنا لی   ارتعا    مر     مهال،   هنهای    که    را     ررندها          

انداز       االند.   اار   مازما    مرا   مه      متکت    غارمننظر    لا   مر   عهد 

 واناد   از    جرمه   کسان       کار    منخصصا    امنات   مایبری   ندالند،   م 

کنند،   امنفاا    کناد.      اانند   چگونه   ما   این   متکم   مر ولا      که   م 

منربق       اواهانامه      HIPAAمرکن    لا   اننخا    کناد   که   االای   

ایز    امت       االای    جرمه   هام    ال   رنا لی   ارتعا    متمت   امت.   

این   مه   مرا   کرا    واهد   کرا   که   یا   ماسنا   امنان    پاتررنه   لا   

های   قرالااا   لا   کاه       ها   ازهرله   هزینه   ا ناال   کناد       انوا.   هزینه

 قت   امنخدا    کناد          اهاد   زیرا   مرا   مجبول   ناسناد   کالمندا     را 

  جهازا    کامهاو ری   ازار    لا   مرای   کالمندا     هاه   کناد.

 مسلو    هفنه   نامه    اکنر   مهدی   حسان   زاا 

  هاه   کننداا     مریا   مااا    ا  ندی،   لازاه   ملا   حسان 

  ف ه   هلای     مارا   لمادی


