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مقدمه :امروزه استفاده از سیستم ذخیره و انتقال تصاویر پزشکی ( )PACSدر مراکز درمانی روز به روز در حال افزایش است .در این
بین امنیت دادههای بیماران مبتال به  COVID-19در این سیستم و کنترل دسترسی به این دادهها از اهمیت باالیی برخوردار است .در
این مطالعه به ارزیابی وضعیت امنیت سیستمهای ذخیره و انتقال تصاویر پزشکی جهت ثبت دادههای بیماران  COVID-19در مراکز
درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان پرداخته شد.
روش :مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی است که در سال  1399انجام شد .جامعه پژوهش مسئولین فناوری اطالعات در مراکز درمانی
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان بودند .دادههای پژوهش با استفاده از چک لیست  IHS HIPAA Security Checklistبرای
سه نوع سیستم  PACSدر 12مرکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان جمعآوری گردید .دادهها در نرمافزار  SPSSنسخه  24و با
استفاده از آمار توصیفی و آزمون رگرسیون خطی برای سنجش ارتباط بین ابعاد مدیریتی ،فیزیکی و فنی سیستم تجزیه و تحلیل گردید.
نتایج :در این مطالعه  %50از شرکتکنندگان زن و  %58از آنان دارای سابقه کار باالی  5سال بودند .نتایج پژوهش حاضر نشان داد
بیشترین چالش در بعد فنی و کمترین چالش در بعد فیزیکی بود .بین ابعاد مدیریتی و فیزیکی ( )P< 0/05ارتباط معنیداری وجود داشت.
نتيجهگيري :وضعیت امنیت در سیستمهای  PACSدارای نقاط ضعفی است که برنامهریزی جهت تدوین قوانین الزم پیرامون امنیت
دسترسی به دادههای بیماران مبتال به  COVID-19و رعایت آن توسط شرکتهای پشتیبان سیستم ،آموزش کاربران ،کنترل دسترسی
و مدیریت خطر الزم و ضروری به نظر میرسد.
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ارجاع :منتظری مهدیه ،ناجی حمیدرضا ،جنتی اسما .بررسی وضعیت امنیت سیستمهای ذخیره و انتقال تصاویر ( )PACSدانشگاه علوم پزشکی کرمان جهت ثبت دادههای بیماران
 COVID-19مجله انفورماتیک سالمت و زیست پزشکی 1399؛ .445-52 :)4(7
.1دانشجوی دکترای انفورماتیک پزشکی ،مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی ،پژوهشکده آیندهپژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .2دکترای کامپیوتر،گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته ،کرمان ،ایران
 .3کارشناس ارشد کامپیوتر ،مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی ،پژوهشکده آیندهپژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
* نویسنده مسئول :حمیدرضا ناجی
آدرس :کرمان ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته ،گروه مهندسی کامپیوتر
 شماره تماس09131982781 :

Email: h.naji@kgut.ac.ir



وضعيت امنيت سيستمهاي ذخيره و انتقال تصاویر

446

بهبود کیفیت ،بررسی مجوز و اعتبار کارکنان و مسئولیت آنه ا
و امنیت تصاویر و دادهها تعریف کرده است [ .]16سازمان دوم،
انجم ن تص ویربرداری انفورماتی ک پزش کی اس ت ک ه
استانداردهایی در زمینه امنیت دادهها و تص اویر پزش کی ارائ ه
کرده است .قانون انتقال و پاسخگویی الکترونیک بیمه س المت
Health
Insurance
Portability
(and
 HIPAA)Accountability Actک ه در س ال 1996
منتشر شد ،ارائهدهندگان مراقبتهای سالمت را موظف کردن د
تا استانداردهای محافظت از حریم خصوصی بیم اران و امنی ت
دادههای سالمت را مطابق با  HIPAAرعایت کنن د [ ]17ب ه
ای ن منظ ور ،چ ک لیس ت IHS HIPAA Security
 Checklistدر خصوص ارزیابی امنیت دادهها ارائه شده اس ت
که این چک لیست شامل  22سؤال در خصوص ارزیابی امنی ت
دادهها از بعد مدیریتی 10،سؤال از بعد فیزیکی و  9سؤال از بعد
فن ی اس ت [ .]18ب ا بررس ی سیس تم  PACSب ر اس ا
استانداردهای ارائه ش ده توس ط س ازمانهای م کور میت وان
حریم خصوص ی و امنی ت دادهه ا و تص اویر پزش کی در ای ن
سیستم را بررسی نمود.
هدف از مطالعه حاضر ارزیابی وض عیت امنی ت سیس تمه ای
ذخیره و انتقال تص اویر پزش کی ( )PACSدر مراک ز درم انی
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان جه ت ثب ت دادهه ای
بیماران  ،COVID-19بر اسا چک لیست IHS HIPAA
 Security Checklistاز سه بعد م دیریتی ،فیزیک ی و فن ی
بود.
روش
مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی بود که در سال  1399انج ام
شد .جامعه پژوهش کلیه مسئولین فناوری اطالع ات در مراک ز
درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان بودند که در این
مراکز سیستم  PACSپیادهسازی شده بود .به علت محدودیت
تعداد نمونه ،نمونهگیری انجام نشد و کلیه مراکز درمانی وابسته
به دانشگاه علوم پزشکی کرمان ش امل بیمارس تان افض لیپور،
ش فا ،ب اهنر ،بع ،ت ،س ینا زرن د ،خاتماالنبی ا باف ت ،ولیعص ر
شهربابک ،قائم بردسیر ،عل ی اب ن ابیطال راور ،ام ام حس ین
ارزوئیه ،ابوحامد کوهبنان و امام خمینی رابر وارد مطالعه ش دند.
ای ن بیمارس تانه ا تخص صهای مختل ف پزش کی را ش امل
میشوند .به عنوان م،ال بیمارستان باهنر به علت بخش تروم ا،
بیمارستان شفا به علت بخش قل و عروق و بیمارستان افضلی
پور به علت بخش پزشکی داخلی آن شناخته ش ده هس تند .در
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مقدمه
در ط ی چن د ده ه گ ش ته ،تغیی رات عم دهای در فن اوری
تصویربرداری پزشکی در سراسر جهان رخ داده است که منج ر
به تغییر دستگاههای تصویربرداری پزشکی به قال دیجیت الی
شده است [ .]1این تغییرات باعث معرفی و اس تفاده گس ترده از
سیستمهای ذخیره و انتقال تص اویر ( Picture Archiving
 PACS )and Communication Systemش ده اس ت.
این سیس تم ،زی ر مجموع های از سیس تم اطالع ات مراقب ت
سالمت است که باع ث تغیی ر در گ ردش ک ار بیمارس تانها و
افزایش کارایی ارائهدهندگان خدمات سالمت گردیده است [.]2
سیس تم ذخی ره و انتق ال تص اویر ( )PACSی ک سیس تم
کامپیوتری است که برای جمعآوری ،بایگانی ،پردازش ،برقراری
ارتباط و ارائه تصاویر و گزارشهای پزش کی اس تفاده میش ود
[ .]3استفاده از سیستم  PACSمزایای زیادی دارد .این سیستم
کم ک ش ایانی ب ه ک اهش هزین هها ،ک اهش تک رار تص اویر
رادیولوژی ،افزایش کیفیت تصاویر ،کاهش زمان دسترس ی ب ه
دادهها و باالبردن کیفیت آموزش و درم ان مینمای د [ ]4-6ب ا
استفاده از سیس تم  PACSمیت وان دسترس ی همزم ان و در
همه جا به تصاویر پزشکی را برای پزشکان و سایر متخصص ان
مراقبته ای بهداش تی ف راهم نم ود [ ]7-9و آنه ا را ق ادر
میسازد تا بتوانند تصاویر را پردازش کنند و نم ایشه ای س ه
بعدی تصاویر را انجام دهند [ ]5،10،11استفاده از تص اویر CT
و رادیول وژی نق ش اساس ی در تش خیص ،درم ان و پ ایش
 COVID-19دارد [.]12-14
ب ه هم ین دلی ل امنی ت دادهه ای ای ن سیس تم و کنت رل
دسترسی به این دادهها از اهمیت ب االیی برخ وردار اس ت و در
صورت ایجاد مشکل در امنیت دادههای این سیستم ،این مسئله
میتواند مشکالت جدی به همراه داشته باشد .حریم خصوص ی
و ش یوههای امنیت ی اعم ال ش ده در سیس تمه ای اطالع ات
سالمت به طور فزایندهای مورد توجه قرار گرفته است .نه تنه ا
امنیت تص اویر دیجیت الی و اطالع ات مرب وط ب ه بیم اران در
سیستم  PACSاهمیت دارد بلکه امنیت دادهها هنگ ام انتق ال
این دادهها از طریق شبکه و اینترنت نیز یک مس ئله مه م نی ز
محسوب میشود [.]15
س ه س ازمان ب ینالملل ی ب رای امنی ت تص اویر و دادهه ا،
دس تورالعملها و معیاره ایی را ایج اد ک رده ان د .س ازمان
(/ ACR )American College of Radiology
(NEMA )National Electrical Manufacturers
استانداردهای  DICOMرا برای بررسی مشخصات تجهیزات،

منتظري و همکاران

زمستان  ،1399دوره هفتم ،شماره چهارم
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زمان انجام این مطالعه در تمامی بیمارستانها سیستم PACS

نتایج
کلیه مسئولین فناوری اطالعات مراکز درم انی ( )n=12ک ه در
این مطالعه شرکت کرده بودند با همکاری مسئول زیرس اخت و
امنیت شبکه دانشگاه علوم پزشکی کرمان چ ک لیس ت IHS
 HIPAA Security Checklistرا تکمی ل نمودن د.
همانطور که در جدول  1نشان داده ش ده اس ت 50 ،درص د از
شرکت کنندگان مرد بودند .سن کلیه افراد شرکت کننده ب یش
از  30سال ( )%100و اک،ر آنها دارای مدرک کارشناسی ()%83
بودند .اک،ر ش رکتکنندگان در ای ن مطالع ه دارای س ابقه ک ار
باالی  10سال ( )%58بودند.

جدول  :1مشخصات دموگرافيک شركتكنندگان در این مطالعه
اطالعات دموگرافيک
جنسیت
سن

مدرک تحصیلی

نوع استخدام
سابقه کار

تعداد (درصد)
)%50( 6
)%50( 6
0
)%100(12
0
0
)%83/34( 10
)%16/66( 2
)%050 6
)%50( 6
)%41/66( 5
0
)%58/34( 7
0

زن
مرد
کمتر از 30
39-30
49-40
فوقدیپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد و باالتر
قراردادی
رسمی
کمتر از 5
10-5
15-11
بیشتر از 15

شکل  1میانگین نم رات اختص اص یافت ه ب ه ابع اد م دیریتی،
فیزیکی و فنی امنیت سیستم  PACSرا در سه م دل PACS
توسط مسئولین فناوری اطالعات را نشان میدهد.

براسا یافتهها ،در مجموع بیشترین چالش در بعد فنی هر سه
نوع سیستم  PACSو کمترین چ الش در بع د م دیریتی ای ن
سیستم میباشد.
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پیادهسازی شده ب ود .سیس تم  PACSبیمارس تان افض لیپور
توسط شرکت  Infinitپیادهسازی شد که یک ش رکت ک رهای
است .سیستم  PACSبیمارستان باهنر توسط شرکت Medal
پیادهسازی گردید ک ه ی ک ش رکت ایران ی میباش د .سیس تم
 PACSسایر بیمارس تانه ای ذک ر ش ده از ش رکت Marco
خریداری شده است که این سیستم ایران ی میباش د دادهه ای
پژوهش با استفاده از چک لیست IHS HIPAA Security
 Checklistبه همراه اطالعات دموگرافی ک مس ئول فن اوری
اطالع ات جم عآوری گردی د .چ ک لیس ت IHS HIPAA
 Security Checklistشامل  22سؤال در خصوص ارزی ابی
امنیت دادهها از بع د م دیریتی 10 ،س ؤال از بع د فیزیک ی و 9
سؤال از بعد فنی ب ود .پاس ه ه ر ی ک از س ؤاالت در ص ورت
رعایت شدن استاندارد به صورت بل ه (نم ره  )1و در غی ر ای ن
صورت خیر (نمره صفر) در نظر گرفته شد .چک لیس ت م کور
توسط مسئول فناوری اطالعات مرکز درمانی با نظارت مس ئول
امنیت دانشگاه علوم پزشکی کرمان تکمیل گردید.
جهت رعایت م وازین اخالق ی در پ ژوهش بع د از کس ک د

اخالق ب ه ش ماره  IR.KMU.REC.1399.179از کمیت ه
اخ الق دانش گاه عل وم پزش کی کرم ان ،دادهه ا در نرماف زار
 SPSSنس خه  24ثب ت گردی د .دادهه ا ب ا اس تفاده از آم ار
توصیفی (جداول توزیع فراوان ی ،می انگین و انح راف معی ار) و
آزمون رگرسیون خطی برای سنجش ارتباط بین ابعاد مدیریتی،
فیزیکی و فنی سیستم تجزیه و تحلیل گردید.
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سیستم  PACSشرکت  Medalباالترین نمره و سیستم
 PACSشرکت  Marcoکمترین نمره را در بحث امنیت به
خود اختصاص داده بودند .بیشترین چالش در خصوص وضعیت
امنیت سیستم  PACSدر بعد فنی این سیستم بود (SD =0

)x̄=1،؛ به طوریکه تنها  %1از معیارهای بعد فنی در این
سیستم رعایت شده بودند و کمترین چالش در بعد مدیریتی این
سیستم بود (.)x̄=5/1،SD =0/31

جدول  :2نمرات اختصاص یافته به سه مدل سيستم  PACSاز سه بعد چالشهاي امنيت
نام پکس

نام مركز درمانی

Infinit
Medal

بیمارستان افضلی پور
بیمارستان باهنر
بیمارستان شفا
بیمارستان سینا زرند
بیمارستان علی ابن ابیطال راور
بیمارستان بافت
بیمارستان بردسیر
بیمارستان شهربابک
بیمارستان ابوحامد کوهبنان
بیمارستان ارزوئیه
بیمارستان رابر
کلینیک بع،ت

Marco

448

نمره بعد مدیریتی

نمره بعد فيزیکی

نمره بعد فنی ()9

نمره كل امنيت

()22
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5

()10
7
8
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

()41
14
15
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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شکل  :1ميانگين نمرات اختصاص یافته در سيستمهاي PACS

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

در بعد مدیریتی کمترین نمره مربوط به سیستم PACS

بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه بر اسا چکلیست  HIPPAدر میان سه بعد
امنیتی (مدیریتی ،فیزیکی و فنی) سیستم  PACSدر  12مرکز
درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،بعد فنی بیشترین چالش
و بعد فیزیکی کمترین چالش را داشت .مطابق با این یافتهها،
نتایج ارزیابی  PACSدر سه بیمارستان در ریاض ،عربستان
سعودی نشان داد که خطاهای مکرر ،خرابی خستهکننده سیستم
و دشواری در یافتن تصاویر ،به عنوان چالشهای فنی و
آموزش کافی کاربران به عنوان چالشهای انسانی سیستم
 PACSبودند [ ]19همچنین  Odhiambo-Otienoدر

مطالعه خود نشان داد که عوامل فنی یکی از مهمترین
معیارهای اجرای سیستمهای اطالعات مراقبتهای بهداشتی
است [ .]20در مطالعه  Ahmadianمشکالت سختافزاری و
شبکههای داده قدرتمند ،باالترین اولویت را در بین چالشهای
اجرای سیستمهای اطالعات بیمارستانی داشت [.]21
 Rohayaهمچنین عدم پشتیبانی فنی از خدمات فناوری
اطالعات را به عنوان یکی از اصلیترین چالشهای اجرای
 PACSدر کشورهای در حال توسعه ذکر کرد [.]22
در مطالعه حاضر چالشهای مدیریتی دومین چالش در امنیت
سیستم  PACSبودند .مدیریت ریسک ،فرآیند بررسی منظم
دسترسیها و ارزیابی دورهای از مهمترین چالشهای بعد
مدیریتی بود .در این راستا ،در مطالعه  Berkowitzو همکاران
آموزش کاربران یکی از مهمترین کلیدهای موفقیت در
پیادهسازی سیستمهای مراقبت سالمت مانند  PACSبود
[.]23
در مطالعه حاضر ،به نبود مکانیزمی جهت رمزگ اری و
رمزگشایی از اطالعات و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز در
کلیه مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان اشاره شد .در
مطالعه  Khajoueiو همکاران نیز عدم وجود پروتکلهای
امنیتی برای برقراری اتصاالت ایمن ،عدم وجود سیستم ملی
 ،PACSناسازگاری رابط  PACSبا نیازها و محدودیتهای
کاربر ،لزوم تعریف دسترسی سطح افراد مجاز و نگرانی از
محرمانه بودن اطالعات بیماران از چالشهای اجرای PACS
بود [ .]24اهمیت امنیت و حریم اطالعات در HISها در
مطالعات مختلف بیان شده است [ .]25-28در نتیجه ،حفظ
محرمانگی و امنیت اطالعات بیمار در هنگام اشتراک اطالعات
میان ذینفعان مختلف ،یکی از موضوعات مهم برای اجرای
موفقیتآمیز سیستمهای حوزه مراقبت سالمت است.
در مطالعه حاضر ،به منظور افزایش دقت دادهها ،افرادی را
که مستقیماً درگیر سیستم بودند و نقش کلیدی در اجرای
 PACSداشتند ،وارد مطالعه شدند .شناسایی چالشهای امنیتی
این سیستم باید اولین گام برای استقرار سیستمهای اطالعاتی
در بیمارستانها باشد .باید توجه داشت وضعیت امنیت در
سیستم  PACSدارای نقاط ضعفی است که برنامهریزی
جهت تدوین قوانین الزم پیرامون امنیت دسترسی به اطالعات
و رعایت آن توسط شرکتهای پشتیبان سیستم ،آموزش
کاربران ،کنترل دسترسی و مدیریت خطر الزم و ضروری به
نظر میرسد.
با توجه به این که اک،ر بیمارستانهای کشور قصد پیادهسازی
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شرکت  Marcoبود ( )x̄=5/1،SD =0/31و دو سیستم
 Infinitو  Medalنمره یکسانی ( )x̄=6،SD=0در این بعد
کس کردند .در بعد فیزیکی ،کمترین نمره امنیت مربوط به
 PACSشرکت ( Marco )x̄=4/1،SD=0/31و بیشترین
نمره در این ب عد م ربوط به  PACSشرکت Medal
( .)x̄=8،SD =0بود .در محورهای مورد ارزیابی در بعد
مدیریتی در کلیه سیستمهای  PACSدانشگاه ،مدیریت
ریسک ،فرآیند بررسی منظم دسترسیها و ارزیابی دورهای
سیستم رعایت نشده بود .در مقابل داشتن سیاست و فرآیندهایی
جهت کشف و گزارش نرمافزارهای مخرب و همچنین بازیابی
اطالعات از بین رفته در تمامی سیستمهای  PACSرعایت
شده بود .در محورهای مورد ارزیابی در بعد فیزیکی در کلیه
سیستمهای  PACSدانشگاه ،محدودیتهای فیزیکی جهت
محدود کردن دسترسی به کاربران مجاز سیستم و همچنین
اجرای فرآیندها و سیاستهایی جهت مشخص کردن
ویژگیهای محیط اطراف یک سیستم کاری جهت اتصال به
سیستم  PACSرعایت نشده بود و در مقابل اجرای
سیاستهایی جهت چک کردن سرور  PACSو همچنین
گرفتن نسخه پشتیبان از سرور م کور در تمامی سیستمهای
 PACSرعایت شده بود .در محورهای مورد ارزیابی در بعد
فنی مکانیزمی جهت رمزگ اری و رمزگشایی از اطالعات و
جلوگیری از دسترسی غیرمجاز در هیچکدام از سیستمهای
 PACSدر نظر گرفته نشده بود؛ اما تأیید هویت شخصی و
ردیابی کاربر در تمامی سیستمهای  PACSرعایت شده بود.
بعد از انجام آزمون رگرسیون خطی برای سنجش ارتباط بین
ابعاد مدیریتی ،فیزیکی و فنی مشخص شد تنها بین ابعاد
مدیریتی و فیزیکی ( )P<0/05ارتباط معنیداری وجود داشت.

زمستان  ،1399دوره هفتم ،شماره چهارم

منتظري و همکاران

وضعيت امنيت سيستمهاي ذخيره و انتقال تصاویر
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مراقبت سالمت مرکزی در ایران و ساختار سازمانی مشابه در
 گسترش دامنه مطالعه به سایر دانشگاهها میتواند،بیمارستانها
.همین نتایج را به همراه داشته باشد
تشکر و قدردانی
از تمامی مسئولین فناوری اطالعات دانشگاه علوم پزشکی
 تشکر و،کرمان که در انجام مطالعه حاضر همکاری نمودند
.قدردانی به عمل میآید
تعارض منافع
 نویسندگان هیچگون ه تع ارض من افعی،در انجام مطالعه حاضر
.نداشته اند
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Introduction: Today, the use of picture archiving and communication system (PACS) in health care
centers is increasing. Meanwhile, the security of data of patients with COVID-19 in this system and
control of access to such data is considerably significant. Therefore, this study aimed to evaluate the
security of medical picture archiving and communication systems for recording data of COVID-19
patients in health care centers affiliated to Kerman University of Medical Sciences.
Method: The present study was a cross-sectional one conducted in 2020. The research population
included information technology staff in health care centers affiliated to Kerman University of
Medical Sciences. Data were collected using IHS HIPAA Security Checklist for three types of
PACS systems in 12 health care centers of Kerman University of Medical Sciences. Data were
analyzed via SPSS software version 24 using descriptive statistics and linear regression to measure
the relationship between administrative, physical, and technical dimensions of the system.
Results: In this study, 50% of the participants were female and 58% of them had more than 5 years
of work experience. The results of the present study showed that the most significant challenge in
the security of PACS systems was in the technical dimension and the least significant was in the
physical dimension. Moreover, there was a significant relationship between administrative and
physical dimensions (P <0.05).
Conclusion: The security status of PACS has weaknesses and it seems necessary to plan so as to
develop the necessary laws regarding the security of access to data of patients with COVID-19 and
its observance by system support companies, user training, access control, and risk management.
Keywords: Data Security, Picture Archiving and Communication System (PACS), Assessment,
IHS HIPAA Security Checklist, COVID-19
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