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  های های پزشکی می توانند نوآوری چگونه تولیدکنندگان دستگاه

 آتی در صنایع دارویی ارائه دهند؟
  چگونه ضربان سازهای شرکتMedtronic  در حال حاضر نسبت به

  هک شدن مقاوم تر شده اند؟

 تواند امنیت دستگاه را افزایش  اینترنت اشیاء پزشکی، می قوانین

  دهد ... اگر از طریق کنگره دنبال شود

های  چگونه تولیدکنندگان دستگاه 

های آتی در توانند نوآوریپزشکی می

 صنایع دارویی ارائه دهند؟

 هفته انهم آپا

 دااگشنه علوم زپشکی  اریان    

های نوین    در مورد توسعه و تنظیم فناوری       Qt راجر مازال، از شرکت   

 کند. پزشکی در آینده صحبت می

ناپذیری از صنعت         های پزشکی، بخش جدایی       بخش دستگاه  

های نوآورانه    آوری  ای در فن    سابقه  های سالمت است و رشد بی       مراقبت

ای داشته است که مزایای مانند کاهش زمان بهبودی               و پیشرفته 

آورد.   های کمتر تجهیزات و موارد دیگر را به ارمغان می            بیمار، هزینه 

بینی   ها است و گارتنر پیش      آوری  یکی از این فن    (IoT) اینترنت اشیا 

 7162بیلیون شیء متصل در سراسر جهان در سال            4/8کند که     می

های خدمات نقاط پایانی سال        گیرد و هزینه    مورد استفاده قرار می    

رسد. در همین حال، بازار          تریلیون دالر می     7جاری، تقریباً به      

)، یک بخش در حال ظهور زیر مجموعه        IoMTاینترنت اشیا پزشکی )   

رود   بیلیون دالر بود و انتظار می       77/2،  7161اینترنت اشیاء، در سال     

 27به    7176درصد رشد داشته باشد و تا سال             71/7که سالیانه   

 میلیارد دالر برسد.  

های همراه، زمان و پول         های پزشکی و تکنولوژی      توسعه دستگاه 

کنند، چراکه بسیاری از محصوالت نوآورانه، جدید         زیادی را صرف می   

صدور گواهینامه در کشور و فرآیند           هستند و باید از طریق تضمین      

ها، از قبیل     ترخیص کاال از بازار مورد استفاده قرار گیرند. این دستگاه         

های انسولین و     ساز، پمپ   های ضربان   های دستگاه   آخرین تکرارکننده 

های فشارخون که در نهایت با بیماران و اطالعات حساس در              دستگاه

طور   تماس هستند و در برخی موارد حتی شرایط زندگی یا مرگ را به      

کنندگان   های دقیق باید به مصرف       کنند. آزمایش روزانه بررسی می  

های سالمت، دومین صنعت      برسند. به همین دلیل است که مراقبت       

منظم و دقیق در سراسر جهان است )صنعت هواپیمایی شماره یک             

 است).

های جدید    آوری  حال، تحوالت جدید و همچنان افزایش فن          با این 

دهندگان    های جدیدی را برای توسعه          ، چالش  IoMTمانند   

های پزشکی ایجاد کرده است که مسائلی مانند امنیت                  دستگاه

رساند. با نگاه به      سایبری و یکپارچگی اطالعات را به خط مقدم می          

تواند برای حفظ سالمتی و رفاه بیماران در اولویت        کاری می آینده، چه 

 باشد؟

، رعایت دقیق مقررات و       )EU)  متحده و اتحادیه اروپا        در ایاالت 

ها )دولتی،    حل جاری است و بسیاری از سازمان           ها، راه   راهنمایی

کنند تا این اتفاق بیفتد.            عمومی و خصوصی) باهم کار می           

یک  (AdvaMed) مثال، انجمن فناوری پیشرفته پزشکی        عنوان  به

کند تا پیشرفت تکنولوژی پزشکی       انجمن تجاری است که تالش می      

تر در سراسر جهان      تر و اقتصاد سالم     را برای دستیابی به زندگی سالم     

 های پزشکی ماساچوست       انجام دهد. شورای صنعت دستگاه         

(MassMEDIC)      های پزشکی،      سازمان تولیدکنندگان دستگاه

های غیرانتفاعی مرتبط در ماساچوست و           کنندگان و گروه     تأمین

های ملی    با سازمان  MassMEDIC و    AdvaMedمناطق اطراف آن،  
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کنند. اداره غذا و داروی       متحده همکاری می    المللی مانند ایاالت    و بین 

های   طور مستقیم از ترویج سیاست       و اتحادیه اروپا به    (FDA) آمریکا

 کنند. حمایت می جامعه پزشکی

دریافتند که این روش نظارتی سنتی          AdvaMed  ،FDAمشاوران  

افزار با ریسک باال       افزار و نرم    برای وسایل پزشکی مبتنی بر سخت       

کند و به     افزار پیشرفت می    تر از سخت    افزار سریع   مناسب نیست. نرم  

همین دلیل چرخه طراحی، توسعه و اعتبار بیشتری دارد. برنامه               

FDA PreCert            به یادگیری، تطبیق و تنظیم عناصر کلیدی در زمان

واقعی کمک خواهد کرد تا این فناوری را بهتر تنظیم کند. هدف:                

موقع و ارائه محصوالت باکیفیت و     افزاری به امکان تکرار و تغییرات نرم 

 .افزاری باکیفیت باال نرم

 IoMT    های جدید است که در کل صنعت تأثیر           یکی دیگر از توسعه

گذارد. با توجه به الزامات این اکوسیستم، مالحظات خاصی                 می

ها وجود دارد که          ازجمله امنیت سایبری و یکپارچگی داده           

های پزشکی باید آن را         هایی مانند تولیدکنندگان دستگاه      سازمان

های تجاری را از       تنها فرصت   در غیر این صورت نه       -رعایت کنند   

دهند بلکه مشتریان خود را در معرض خطر قرار دهند.                دست می 

های   افزارهای قدرتمند دستگاه     برای مقابله با این مالحظات، نرم        

رو نیاز به پیش مقدماتی مانند            اند، از این    تر شده   پزشکی پیچیده 

 دارند. FDA PreCert برنامه

چگونه ضربان سازهای شرکت 

Medtronic  در حال حاضر نسبت به هک

  تر شده اند؟شدن مقاوم

تواند بیماران را در      دهند که می    های امنیت سایبری را ارائه می       پذیری

معرض خطر قرار دهد. به همین دلیل است که کارشناسان معتقدند            

 که امنیت سایبری باید بخشی از معماری دستگاه پزشکی باشد.

طبق نظرسنجی اخیر صنعت، آگاهی رسانی از مسائل مربوط به                

امنیت سایبری، دیگر مشکلی در زمینه تجهیزات پزشکی نیست، اما           

ها هنوز آمادگی الزم را برای مواجه شدن با یک               بسیاری از شرکت  

 حادثه امنیت سایبری را ندارند.

، گفت که   BlueSync، عالوه بر مزایای تکنولوژی      Medtronicشرکت  

های جدید، دارای مزایای طوالنی مدت هستند و این               این دستگاه 

را راه    MRI Azure Sو    XT MRIهای    شرکت هر دو مدل دستگاه     

آید، هر دو     ها بر می    اندازی کرد و همانطور که از نام این دستگاه           

 داشته باشند.   MRIدهد تا اسکن  دستگاه به بیماران اجازه می

 Medtronic Reactiveدارای الگوریتم Azure XTدستگاه ضربان ساز 

ATP         است که در آزمایشMINERVA       و مطالعات دنیای واقعی

) در بیمارانی که     AFبرای تسریع پیشرفت فیبریالسیون دهلیزی )       

 اند، داده شده است. کاشت دستگاه قلب داشته

، Medtronicجان لییدیکات، رییس بخش ریتم قلب و اختالالت قلب          

، پزشکان توانایی بهتری برای تشخیص و         Azureبا تصویب   ”گفت:  

کاهش فیبریالسیون دهلیزی برای بیمارانی دارند که با برادیکاردی           

“. های طوالنی مدت هستند       شوند و یا دارای پیگیری        درمان می 

همچنین امکان انتقال امن و       Azureهمراه با     BlueSyncتکنولوژی  ”

کند. نظارت از راه                                     سیم را برای پزشکان فراهم می های بی خودکار داده 

تواند به تصمیمات بالینی      های اتوماتیک، می    دور همراه با انتقال داده    

 “.پیشین و بهبود نظارت بر بیمار کمک کند

های    شامل محدودیت     Medtronicتکنولوژی ضربان ساز جدید         

 های بیمار است. دسترسی برای محافظت از عملکرد دستگاه و داده

جدید شرکت    BlueSyncسازمان غذا و داروی آمریکا، تکنولوژی          

Medtronic          را تأیید کرد. تکنولوژیBlueSync      برای نظارت بر ،

 Medtronic's Networkامنیت بیشتر کنترل از راه دور از طریق             

CareLink              توسط محدود کردن دسترسی به عملکرد دستگاه و ،

 همچنین با حفاظت از اطالعات بیمار است.

ساز، با فراهم     های متصل پزشکی، مانند دستگاه های ضربان         دستگاه

کردن امکان نظارت از راه دور بیمار و دادن دسترسی به پزشکان به               

های دراز مدت شود،      تواند منجر به مراقبت     اطالعات مهم بیمار که می    

ها همچنین آسیب        کنند. اما این دستگاه      به بیمار کمک می      
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پذیر اینترنت اشیاء پزشکی نیاز به ایجاد         گذاری انعطاف   اقدام اشتراک 

ها در راستای     ها و دستورالعمل    یک گروه کاری برای توصیف چارچوب     

 های پزشکی، از سوی سازمان غذا و دارو دارد. امنیت دستگاه

های پزشکی، نقطه ورود متفاوتی برای مجرمان سایبری به              دستگاه

های   های بیمارستان هستند زیرا امنیت این دستگاه            درون شبکه 

شده است.    قدیمی از زمان تولید، توسط تولیدکنندگان نادیده گرفته        

اما یک قاعده قانونی وجود دارد که اگر مشکل از طریق کنگره و                  

 کند. صورت قانونی امضا شود، مشکل را حل می به

 Susanو    Dave Trott  ،D-Michiganدر ماه گذشته، نمایندگان       

Brooks  ،R-Indiana            اعالم کردند که اداره غذا و دارو قصد ایجاد یک

های   گروه کاری از کارشناسان امنیت سایبری برای توصیف چارچوب         

 های پزشکی دارد. های امنیتی دستگاه داوطلبانه و دستورالعمل

دارند تا این قانون      ها این فرصت را     های امنیتی و بیمارستان     فروشگاه

را درک کنند و اگر به سازمان خاصی وابسته هستند، با مقامات                  

ها بخواهند تا در مورد آن کاری انجام           منتخب تماس بگیرند و از آن     

هایی برای بهبود، بر اساس آنچه نیاز دارند، پیشنهاد               دهند یا راه   

 دهند.

های   تواند بر روی امنیت سایبری مراقبت        چرا؟ و این چه تأثیری می      

ها به      ها و دستورالعمل       سالمت داشته باشد؟ چطور چارچوب        

ها کمک می    CISOو   CIOهای بهداشتی     ها و سیستم    بیمارستان

 تر کنند؟ کنند تا تجهیزات پزشکی را ایمن

اینترنت اشیاء پزشکی،  قوانین

تواند امنیت دستگاه را افزایش  می

دهد ... اگر از طریق کنگره دنبال 

  شود

گذاری    گویند که اقدام اشتراک          کارشناسان امنیت سایبری می       

تواند اولین گام مطلوب، در جهت        پذیر اینترنت اشیاء پزشکی می      انعطاف

 افزایش امنیت سایبری باشد.

آلن بریل، مدیرعامل ارشد امنیت اطالعات و تحقیقات امنیتی شرکت            

Kroll   :سرعت در حال گسترش است و ما قباًل شاهد            فناوری به ”، گفت

در این    FDAهای امنیتی باعث شده است که         ایم که ضعف    مواردی بوده 

، های احتمالی   ها برای نابودی     ریزی شرکت   رابطه هشدار دهد. برنامه    

 .“بسیار مهم است

وی افزود این صنعت به این گروه کاری نیاز دارد تا رهنمودهایی را                  

دهندگان و    ها فراهم کند که هم برای توسعه           جهت حفاظت از آن    

صرفه است و هم برای محافظت از بیماران              به  تولیدکنندگان مقرون 

 مناسب است.

درصدی وجود ندارد، اما باید       611عنوان امنیت     چیزی به ”بریل گفت:   

طور که یک دارو      های معقول تجاری بپردازید. همان      حل  به شناسایی راه  

تواند پذیرفته شود و بسیار مؤثر واقع شود، در مواردی مصرف همان               می

دارو ممکن است واکنش منفی به همراه داشته باشد، بنابراین                    

 “.های پزشکی اینترنتی باید به این سطح دست پیدا کنند دستگاه

امروزه تهدیدات سایبری علیه اینترنت اشیاء پزشکی وجود دارد و وجود           

دهنده خدمات    های ارائه   تواند سازمان   چارچوب یا دستورالعمل می     

بهداشتی را در برابر این تهدیدات کمک کند. اما چه کسی باید                     

ها را ایجاد کند؟ کارشناسان امنیت سایبری          ها و دستورالعمل    چارچوب

 دهند. های خود را ارائه می پیشنهاد

خواهم ترکیبی از صنعت، دانشگاهیان و کارشناسان         من می ”بریل گفت:   

کنم این تالش فقط با متخصصان          مستقل داشته باشم. من فکر نمی       

را نیز شامل     NISTو    FDAاعتماد باشد. بدیهی است،       تولیدکننده قابل 

هایی باشند که ازلحاظ       شود. کارشناسان مستقل باید از سازمان          می

فروشند، بلکه    افزار نمی   افزار یا نرم     فناوری عرفی هستند و سخت       

 “. ای طوالنی در زمینه امنیت اطالعات دارند تجربه
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