
   

سازمان غذا و   م نوامبر، 41در تاریخ ، TheVergeطبق گزارش سایت    

یک قرص به     دارو، اولین قرص دیجیتالی ایاالت متحده را تایید کرد.           

تهوانهد      اولین نوع قرص دیجیتالی است ک  می  Abilify MyCite نام

اند و قهابهتهیهت      پیگیری کند ک  آیا بیماران دارو خود را دریافت کرده       

 دارد.را اطالع ب  پزشک مبنی بر مصرف یا عدم مصرف دارو 

این قرص دارای یک سنسور کوچک است و با یک پچ ک  توسط                  

های پزشکی از پچ ب         کند. داده   بیمار پوشیده شده ارتباط برقرار می      

طور   تواند ب    شود ک  بیمار می     یک برنام  گوشی هوشمند منتقل می      

ای است ک      اختیاری برای پزشک خود آپتود کند. سنسور اندازه دان          

 .شده است از سیتیکون، منیزیم و مس تشکیل

گیرد، یک سیگنال     ک  سنسور در تماس با اسید معده قرار می          هنگامی

شود و ب  پچ روی قفس  سین  بیمار فرستاده               الکتریکی فعال می   

آوری اطالعات مربوط ب  سطح فعالیت،          شود. پچ مسئول جمع      می

الگوهای خواب، مراحل طی شده، فعالیت و ضربان قتب است. این               

توان توسط دکتر، بیمار و تا چهار نفر دیگر ک  توسط              اطالعات را می  

بیمار انتخاب شوند مشاهده کرد. این تکنولوژی پیشگامان  نتیج              

کت و شر  Otsuka ها تحقیق بین شرکت داروسازی ژاپنی           سال

Proteus Digital Health         ک    است. اولی مبتکر قرص بود، درحالی

 .دومی سنسور را ایجاد کرد

آید. برخی از کارشناسان        وجود، توسع  بدون نگرانی نمی         با این 

اند و    های مربوط ب  حریم خصوصی بیماران را ابراز کرده               نگرانی

تواند منجر ب  مشکالتی از جمت  نقض          معتقدند ک  عدم انطباق می     

 حریم خصوصی بیمار شود.

 تائید اولین قرص دیجیتالی سازمان غذا و دارو آمریکا  

  8102باج افزار و حمالت سایبری،خطر شماره یک تهدید ایمنی بیماران در سال 

   اشعه ایکس، در معرض خطرات امنیتی تصویربرداری پزشکی 

 

تائید اولین قرص دیجیتالی سازمان غذا و 

  دارو آمریکا

های سایبری، خطرات        های سالمتی، آلودگی       در حوزه مراقبت    

های مراقبت و تداوم      ای را برای ایمنی بیماران، سیستم       مالحظ   قابل

کنند. امنیت اطالعات پزشکی الکترونیکی تأثیر         وکار ایجاد می    کسب

طور مستقیم بر کیفیت       ها دارد ک  ب       زیادی در دسترسی ب  داده     

ای   مراقبت، حقوق بیمار، حفظ حریم خصوصی و موقعیت حرف              

 گذارد. های سالمتی تأثیر می های مراقبت سازمان

های   توانند بهترین تصمیمات را برای برنام        متخصصان تنها زمانی می 

تشخیص و درمان دریافت کنند ک  دسترسی کامل ب  اطالعات               

سابق  پزشکی بیماران خود داشت  باشند. تهدیدات امنیتی                  

تصویربرداری پزشکی ک  دسترسی پزشکان ب  اطالعات بیمار را              

تواند تصمیمات مدیریت بالینی را ب  تأخیر            کند، می   محدود می 

بیندازد و تأثیر منفی بر مراقبت از بیمار داشت  باشد. بخش                    

عنوان اطالعات پزشکی     شده ب    بندی  توجهی از اطالعات طبق       قابل

 (، تصویربرداری پزشکی است.PHIمحرمان  )

 علت نگرانی

های    عتی  تعدادی از بیمارستان         Petyaب  دنبال حمت  اخیر         

ها و موسس  رادیولوژی          انگتستان، کالج ستطنتی رادیولوژیست      

ها نسبت    ای برای درمان بیمارانی ک  درمان آن         بریتانیا، خطر عمده  

ب  زمان حساس است مانند بیماران سرطانی ب  دلیل دسترسی               

های اسکن شده ایجاد شد ک            مسدود شده ب  تصاویر و گزارش        

درمانی تأثیر    تواند روی تنظیم جتسات پرتودرمانی و شیمی            می

تواند منجر ب  خطاهای بالینی،       بگذارد. یک تصویر پزشکی ناقص، می     

 سرقت هویت پزشکی، بیم  و اشتباهات ادعایی و تقتب شود.

 آبان

 

 هفته انهم آپای    دااگشنه علوم زپشکی  اریان
 شماره
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های تصویربرداری پزشکی مانند اشع  ایکس و اولتراسونوگرافی           روش

های بهداشتی    ابزارهای تشخیص ضروری در تمام سطوح مهم مراقبت       

های   های اولی ، حمایتی و مراقبت      هستند. در سالمت عمومی، مراقبت    

ای  پرخطر، تصمیمات حیاتی برای تشخیص درست، ارزیابی دوره            

ها و ارزیابی نحوه پاسخ بیماران ب  درمان، بستگی            بسیاری از بیماری  

تدریج    طور ک  تجهیزات پزشکی ب         ب  این تصاویر دارد. همان        

ای در دسترس هستند،        طور گسترده  تر و ب     تر، ایمن  پیشرفت 

توجهی در حال افزایش است.       طور قابل   های تصویربرداری نیز ب      روش

های تهاجمی غیر      تواند روش   تصویربرداری باکیفیت و مؤثر می       

 ضروری را کاهش دهد.

 استانداردهایی برای امنیت تصویربرداری پزشکی

های گزارشگری،    حل  ( و راه  PACSسامان  بایگانی و تبادل تصویر )       

های سالمتی را قادر ب  فراهم آوردن تصویربرداری           های مراقبت   شیوه

ک  کاربران نهایی را در هر زمان و هر             کنند، در حالی    تشخیصی می 

کجا ب  سیستم دسترسی دارند. تصویربرداری و ارتباطات دیجیتال در       

( استانداردی برای ارتباطات، مدیریت اطالعات         DICOMپزشکی ) 

های مرتبط است. این چارچوب توسط         تصویربرداری پزشکی و داده    

شود ک  مشخصات     نگهداری می     DICOMکمیت  استانداردهای     

ها با اشاره ب       کند. این امنیتی و مدیریت سیستم را مشخص می         

یافت  مانند پروتکل دسترسی       های استاندارد خارجی توسع       پروتکل

( و الی     TLSونقل )   (، امنیت الی  حمل     LDAPآسان دیتابیس )   

 اند. شده ( تعریف ISCLیکپارچ  ارتباط امن )

های های تکنیک   مراکز تصویربرداری، برای ترکیب پروتکل             

، سونوگرافی و پرتودرمانی    CT  ،MRIتصویربرداری مانند رادیوگرافی،    

بعدی، ارائ  و گزارش       سازی، تجسم س      برای تبادل تصویر، فشرده    

 کنند.   استفاده می DICOMنتایج، از استاندارد 

های مربوط    ارتباط امن هنگام انتقال اطالعات پزشکی محرمان  و داده        

ها و گیرندگان، چ  در داخل سازمان و چ  در               ب  آن بین دستگاه    

 طرف دیگر، حیاتی است.

های پزشکی ب      سرعت در حال رشد، مهاجرت داده         روند صنعت ب   

های امنیتی ابر و افزایش همکاری است. محاسبات ابر و                  پتتفرم

ها   نقط ، ابزارهایی را برای مدیریت داده        ب   های نقط    رمزنگاری داده 

 دهند. تر و کارآمدتر ارائ  می صورت بسیار امن ب 

های بالینی ب  یک ابزار مهم           تصویربرداری پزشکی در آزمایش      

شده است، زیرا تشخیص دقیق را با تجسم و ارزیابی کمی                  تبدیل

های بالینی دارای مراحل متعدد است ک             دهد. آزمایش   انجام می 

( IPک  مالکیت معنوی )     تواند چندین سال طول بکشد. از آنجایی         می

ارزشمندترین منبع در صنایع دارویی است، امنیت تصویربرداری             

  ها است. پزشکی کتید موفقیت آتی شرکت

های های مراقبت  های حساس، تیم    برای حفاظت از این دارایی        

های ای دارند ک  کنترل      های داده   بهداشتی نیاز ب  مانیتور فعالیت      

های کاربر و     کند، افزایش دید نسبت ب  فعالیت        خطر را متمرکز می   

 IBMدهد.    های مختتف را می     همچنین پشتیبانی از انواع منبع داده     

Security Guardium      ازPACS        ها، نظارت و      و دیگر ماژول

های   ها و پروتکل    های حسابرسی برای تمامی پتتفرم      های داده   فعالیت

کند.   های امنیتی در زمان واقعی پشتیبانی می         داده و اجرای سیاست   

های حسابرسی برای انطباق،      همچنین یک مخزن نرمال شده از داده       

 کند. گزارش دهی و دادرسی قانونی ایجاد می

دهد: نظارت و محافظت      را نشان می     Guardiumتصویر فوق عمتکرد  

، PACS ،VNA ،RISهای متعدد تصویربرداری مانند         حل  از راه 

 داشبورد، قتب، چشم و ... .
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باج افزار و حمالت سایبری، خطر شماره 

 8102یک تهدید ایمنی بیماران در سال 

های آلوده بیمارستان و      طور ک  تشک    ، همان ECRIب  نقل از موسس      

دهند و    ضعف داروهای ضدعفونی، بیمار را در معرض خطر قرار می           

کنند، باج افزارها و سایر       خطرات ایمنی زیادی برای بیماران ایجاد می      

خواهند بود.    8142حمالت سایبری، تهدیدی برای بیماران در سال         

، باج افزارها و     ECRIسازمان تحقیقاتی غیرانتفاعی ایمنی بیماران        

 8142فناوری در سال      4عنوان خطر شماره      تهدیدات سایبری را ب    

 نامید.

، ECRIالینونن، مهندس ارشد پروژه در گروه محصوالت بهداشتی            

مسائل مربوط ب  امنیت سایبری درگذشت  مورد پوشش          ”گوید:    می

قرارگرفت  است، اما این اولین سالی است ک  موضوع امنیت سایبری            

 “.در رتب  اول قرارگرفت  است

گوید: در طول سال گذشت ، باج افزار پتانسیل خود را برای                 او می 

ما ”گوید:    متوقف کردن ارائ  خدمات بهداشتی نشان داد. الینونن می         

های مختتف، ازجمت       شاهد حمالت مختتفی بودیم ک  ب  سازمان         

”ها آسیب رسانده بود         برخی از بیمارستان     باج افزار توانایی     “. 

های حیاتی مراقبت از بیماران، مانند               تأثیرگذاری بر فناوری    

”های پزشکی است     های اطالعاتی بیمار و دستگاه        سیستم عدم “. 

تواند منجر ب  مصالح  یا       ها می   ها و دستگاه    دسترسی ب  این سیستم   

تواند موجب صدم  ب  بیمار        تأخیر در مراقبت از بیمار شود ک  می         

های مالی ناشی از       تواند منجر ب  زیان      شود. همچنین باج افزار می     

های   اختالل در عمتیات بیمارستان مانند قرار مالقات و جراحی              

 انتخابی شود.

را   8142پذیری فناوری سال        آسیب  41فهرست    ECRIموسس   

های   منتشر کرد ک  در شماره پیشین ب  آن اشاره کردیم، سازمان              

گویند خطرات بالقوه این تهدیدات، بیشترین توج  را            تحقیقاتی می 

 دهد. در سال آینده ب  خود اختصاص می

 تهدید جهانی سالمت

، NotPetyaو   WannaCryدر سال جاری حمالت جهانی، ازجمت           

تأثیرات زیادی را از سیستم بهداشت متی انگتستان گرفت  تا                   

فاصت  و غول     Bayer AGتولیدکنندگان تجهیزات پزشکی ازجمت       

 اند.   فاصت  گذاشت  Merckدارویی 

متحده گزارش دادند ک       در ماه م ، حداقل دو بیمارستان در ایاالت         

 WannaCryها طی حمالت باج افزار         های تصویربرداری آن    سیستم

های دیگر در     ها و کتینیک    اند. تعداد زیادی از بیمارستان     شده  آلوده

3 

اند ک  تا حد زیادی       متحده نیز قربانی حمالت باج افزار شده        در ایاالت 

 آستان  مراقبت از بیمار را مختل کرده است.

مثال، ماه گذشت ، مرکز ارزیابی دهان و دندان آرکانزاس،               عنوان  ب 

تنها دسترسی ب      ی باج افزار در ماه جوالی ن           تأیید کرد ک  حمت     

های   بعضی از اطالعات الکترونیکی بیمار را قطع کرد، بتک  فایل               

زمان نامعتومی از      تصویربرداری مانند اشع  ایکس را برای مدت           

 دسترسی خارج کرد.

، مراقبت از بیماران را     8141ترین حمالت سایبری سال       یکی از مهم  

مختل کرد و      MedStar Healthطی چندین روز در بیمارستان         

های زیادی را خاموش کنند تا از گسترش              مجبور شدند سیستم   

 افزارهای مخرب جتوگیری شود. نرم

 های پزشکی باج افزار و دستگاه

های خطرناک مربوط ب        اداره غذا و داروی آمریکا اخیرًا ب  ریسک          

کرده است. سوزان شوارتز، مدرس همکار عتمی          وسایل پزشکی اشاره  

، FDAو مشارکت استراتژیک در مرکز بهداشت و سالمت رادیولوژی           

یک ویروس کامپیوتری یا هک     ”اکتبر نوشت:     94در یک نشری  روز     

شود،   ها می   ک  منجر ب  از دست رفتن یا استفاده غیرمجاز از داده             

طور بالقوه بر ایمنی و کار آیی یک دستگاه پزشکی            نقصی است ک  ب    

تواند سالمت و ایمنی بیماران را هنگام استفاده           گذارد و می    تأثیر می 

 “.  از دستگاه تهدید کند

های پزشکی را تشویق          شوارتز همچنین تولیدکنندگان دستگاه      

روزرسانی و پچ کردن       موقع نسبت ب      طور ایمن و ب       کند تا ب      می

 ها اقدام کنند. دستگاه

 اقدامات

گوید ک  مدیریت تهدیدات سایبری در یک محیط سالمت            الینوز می 

هزاران دستگاه  ”بسیار دشوار است، زیرا یک بیمارستان ممکن است          

 داشت  باشد.“ از صدها فروشنده
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کند ک  خدمات بهداشتی و درمانی باید اذعان کنند ک             وی تأکید می  

کاهش ریسک باج افزار تنها یک مشکل برای فناوری اطالعات نیست           

های مختتف،    و همکاری در سازمان شما کتید موفقیت است. بخش          

ازجمت  فناوری اطالعات، مهندسی پزشکی بالینی، امنیت اطالعات،          

 کنند. مدیریت ریسک و خرید تجهیزات، نقش مهمی را ایفا می

سوزان لوچی، کارمند ارشد حفظ حریم خصوصی و مشاور ارشد               

توانند   های سالمت می    های مراقبت   گوید ک  تمام سازمان     امنیتی، می 

سازی بهتر و مقابت  با مسائل سایبری ک              دو مرحت  را برای آماده     

توانند ب  حفظ حریم خصوصی و ایمنی بیمار آسیب برسانند،                می

 انجام دهند.

یک کمیت  امنیتی حفظ حریم خصوصی داشت  باشید         ”گوید:    او می 

پردازد و نقش      طور منظم ب  بررسی موضوعاتی نظیر این می           ک  ب  

سرعت ب     نقض را مشخص کرده و تیم واکنش را شکست دهد تا ب              

 “.تهدیدهای فوری پاسخ داده شود

گوید:   کوروت کوک، مدیرکل جراحان پرولنس در ایالت واشنگتن می         

 تواند ب  چندین روش برای بیمار خطرناک باشد. بدافزار می

ها را    باج افزار روند کار را متوقف خواهد کرد، پردازش داده    ”وی گفت:  

تواند اعتماد    متوقف خواهد کرد و تهدید دائمی ]مخرب[ اطالعات می        

متخصصین را ب  اطالعاتی ک  برای استفاده از بیماران خود مورد               

 “.دهند، ب  خطر بیندازد استفاده قرار می

  گوید با این   می  Tw-Securityکیت فریک، مشاور اصتی شرکت          

کنند ک  باج افزار تهدیدی برای        ها درک نمی    وجود، برخی از سازمان   

های گوید برنام    کند. فریک می      ایمنی بیماران ایجاد می          

ها را در معرض      ها کافی نیست و آن      گیری بسیاری از سازمان     پشتیبان

عالوه بر این، کسانی ک  با       ”دهد. وی افزود:       خطر بیشتری قرار می    

های رمزگذاری شده     اند، باید از فایل     های پشتیبان بالغ شده     استراتژی

شود،   ها تکثیر می    های خود از طریق آن      گیریباج افزار ک  ب  پشتیبان    

 “.مراقب باشند

برای هر سازمانی حیاتی است ک  نسبت ب          ”کند ک      کوک تأکید می  

ها و آموزش کاربران نهایی        نظارت پیوست ، حفاظت از محیط داده       

 اقدام کنند.“ های امنیتی سایبری خود در بهترین شیوه
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