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Scopuri și obiective

• Descrierea de instrumentele de bază în securitate IT

• Descrierea barierelor tipice în calea digitalizării

• Analiza diverselor tipuri de E-Health 



Obiectivele învățării

• Listați cel puțin 3 tipuri de Servicii de e-sănătate

• Enumerați cel puțin 3 bariere în calea digitalizării asistenței medicale

• Enumerați cele 4 instrumente de securitate IT de bază

• Descrieți avantajele instrumentelor de securitate IT

• Analizați barierele care inhibă digitalizarea sectorului medical



Termeni și cuvinte cheie

-Instrumente de securitate IT
-E-Sănătate
-Digitalizare
-Amenințare
-Securitate cibernetică
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Amenințări
1. "A amenințarea este o cauză potențială a unui incident, care poate duce la deteriorarea 

sistemelor și a organizării. ”
2. O amenințare are potențialul de a dăuna, printre altele, informațiilor, proceselor și 

sistemelor și, prin urmare, organizațiilor. Amenințările pot fi de origine naturală sau umană 
și pot fi accidentale sau deliberate. O amenințare poate apărea din interiorul sau din afara 
organizației.

3. Amenințările pot fi deliberate, accidentale sau de mediu (naturale) și poate duce, de 
exemplu, la deteriorarea sau pierderea serviciilor esențiale, a informațiilor și a altora. 
Amenințările pot fi împărțite în tipuri, de exemplu, daune fizice, evenimente naturale, 
pierderea serviciilor esențiale și altele. Această grupare de amenințări poate ajuta 
organizațiile în timpul identificării riscurilor (verificarea exhaustivității).



Amenințări



Programe malware

„Software sau firmware care performează 
un proces neautorizat care va avea un 
impact negativ asupra confidențialității, 
integrității sau disponibilității unui sistem de 
informații. Un virus, vierme, cal troian sau 
altă entitate bazată pe cod care infectează o 
gazdă. Spyware-ul și unele forme de adware 
sunt, de asemenea, exemple de 
malwarecod."



Extorcare cibernetică

1. „Cyber-extorcare este definit ca o infracțiune online în care hackerii vă 
țin ostatice datele, site-ul web, sistemele informatice sau alte informații 
sensibile până când le îndepliniți cerințele plată".

2. Un exemplu este ransomware-ul care este un tip de malware și când 
atacatorul are acces la un dispozitiv sau la un sistem, malware 
blochează ecranul sau criptează datele stocate pe disc. Apoi prezintă o 
cerință de plată de răscumpărare cu detalii de plată detaliate.
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Infectat cu Ransomware ...

Indicatori unui atac ransomware ar putea include:
- Când utilizatorul își dă seama de un link pe care s-a făcut clic, un atașament 

de fișier deschis sau un site web vizitat poate fi rău intenționat 
- Când există o creștere notabilă a activitate în unitatea centrală de 

procesare (CPU) a unui computer și activitate pe disc fără un motiv aparent 
- Când există o dificultate sau o indisponibilitate la accesarea anumitor 

fișiere pe măsură ce ransomware-ul criptează, șterge și redenumește și / 
sau mută datele; și

- Când cineva poate detecta posibile comunicații suspecte în rețea între 
ransomware și comanda atacatorilor 
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Instrumente de securitate IT

SIEM ANTIVIRUS

DLP FIREWALL

SECURITATE



Instrumentul IT 1: SIEM
1. Securitatea Informațiilor și Managementul Evenimentelor (SIEM) funcționează ca un sistem de monitorizare, 
înregistrare, precum și analiza în timp real a tuturor datelor dintr-o infrastructură IT, permițând conexiunea 
evenimentelor și crearea de rapoarte despre funcțiile critice ale sistemelor de infrastructură.

2. Următoarea imagine din Esecurityplanet, descrie o comparație între diferiți furnizori SIEM în funcție de 
caracteristici specifice (de exemplu, amenințări blocate, surse ingerate, valoare, performanță, gestionare, 
implementare și altele).



Instrumentul IT 1: SIEM și avantajele sale

Agregarea 
datelor si 

normalizarea

Conformitate Detectarea 
amenințărilor



SIEM și avantajele sale: definiții

Gestionarea jurnalului agregă 
datele dintr-o varietate de 

resurse. În plus, SIEM este în 
măsură să asigure 

consolidarea datelor 
monitorizate 

SIEM poate fi utilizat pentru 
colectarea datelor de 

conformitate și elaborarea de 
rapoarte care ajustează 

procesele de securitate și 
audit

SIEM este capabil să caute în 
jurnale, precum și oferă 
analize automate privind 

evenimentele corelate



Instrumentul IT 2: Antivirus
Software-ul antivirus este cel mai frecvent control tehnic utilizat pentru atenuarea amenințărilor malware. 
Există multe mărci de software antivirus, cele mai multe oferind o protecție similară prin următoarele 
funcții recomandate:

• Scanare componente gazdă critice 

• Prezentare generală suspectă activitate. 

• Monitorizarea comportamentului aplicațiilor obișnuite, cum ar fi clienții de e-mail, browserele 
web și software-ul de mesagerie instantanee.

• Identificarea tipuri comune de malware, precum și instrumente de atacare. 

• Dezinfectarea fișierelor, care se referă la eliminarea programelor malware din interiorul unui fişier.



Instrumentul IT 2: Antivirus



Instrumentul IT 3: DLP
Soluțiile de prevenire a pierderii de date (DLP) acoperă trei stări principale de informații:

• Soluțiile DLP ar trebui să poată să înregistreze unde sunt stocate diferite tipuri de fișiere. 

• Datele în tranzit se referă la datele care călătoresc prin rețea. Inspecția profundă a pachetelor (DPI) este 

utilizată pentru a analiza datele pentru conținutul sensibil.

• Date în utilizare se referă la mișcarea datelor la nivelul stației de lucru a utilizatorului. Aceasta include 

informații trimise imprimantelor, unităților de tip thumb și clipboard-ului de copiere și lipire.

Produsele software DLP utilizează reguli pentru a clasifica și proteja informațiile confidențiale și critice, astfel 

încât utilizatorii finali neautorizați să nu poată partaja în mod accidental sau rău intenționat datele a căror 

divulgare ar putea pune în pericol organizația. De exemplu, dacă un angajat a încercat să redirecționeze un e-

mail de afaceri în afara domeniului corporativ sau să încarce un fișier corporativ într-un serviciu de stocare în 

cloud pentru consumatori, cum ar fi Dropbox, angajatului i se va refuza permisiunea.



Instrumentul IT 4: Firewall
Un firewall software sau hardware monitorizează traficul de rețea intrat și ieșit și decide dacă 

traficul specific trebuie permis sau blocat pe baza unui set definit de reguli de securitate pe care 

fiecare organizație le aplică în conformitate cu nivelul lor de securitate. 

Tipuri de rețele:

• WAN: interfața care conectează rețeaua internă la Internet 

• LAN: este rețeaua internă a companiei. Toate activele incluse PC-uri, imprimante, puncte de 

acces, servere etc. fac parte din rețeaua LAN

• DMZ (zonă demilitarizată): separă rețeaua internă de alte rețele de încredere, de obicei 

Internetul. Este de obicei folosit pentru Webservere, DNS, FTP.



Instrumentul IT 4: Firewall

• Caracteristici firewall
Majoritatea firewall-urilor includ funcții suplimentare, cum ar fi AV, IPS, Anti spam, Filtru de 
conținut etc.

-IDPS: Sistem de prevenire a intruziunii actioneaza ca o tehnologie care identifică activități 
suspecte care găsește și, de asemenea, împiedică solicitările nedorite către rețeaua internă.

-Conţinut filtru: procedură de monitorizare a comunicațiilor, cum ar fi e-mail și pagini web, 
analizarea acestora pentru conținut suspect și detectare livrarea de conținut suspect către 
utilizatori



Tipuri:

• Dosar medical electronic (EMR): Funcționează ca un dispozitiv electronic 
înlocuirea dosarelor medicale pe hârtie și poate fi considerată ca fiind de bază 
Sistem IT pentru asistență medicală. Contine: 

1. Istoricul pacientului

2. Trimite notificări pentru acțiuni specifice care trebuie să aibă loc (adică teste, 
verificări periodice, vizite medicale etc.)

• Dosar electronic de sănătate (EHR): Este un instrument mai specific, deoarece 
permite verificarea istoricului pacienților și prezentarea rezultatelor examinărilor. 

E-Sănătate



Conform „ISO TR 205149 ”li se furnizează cele două următoarele definiții:

• EHR: ”Un depozit de informații cu privire la starea de sănătate a unui 
subiect de îngrijire, în formă procesabilă de computer. Un EHR oferă 
posibilitatea de a partaja informații despre sănătatea pacientului între 
utilizatorii autorizați și rolul principal al EHR este de a sprijini asistența 
medicală integrată continuă, eficientă și de calitate. ”

• Sistem EHR: „Un set de componente care formează mecanismul prin 
care fișele medicale electronice sunt create, folosite, stocate și 
recuperate. Include persoane, date, reguli și proceduri, prelucrare și 
dispozitive de stocare, și facilități de comunicare și asistență. ”

• Evidența Asistenței Medicală a Pacientului (PHR): Un PHR funcționează 
ca interfață între EMR / EHR și pacient. Permitea accesibilitatea datelor 
nu numai din spitalul / clinica / medicul, dar și a pacientului.

• Sisteme de Programare: Acestea funcționează ca platforme electronice 
pentru rezervarea rezervărilor cu medici, pentru analize sau pentru 
proceduri medicale simple.

E-Sănătate



• e-prescripție: Acest sistem răspunde la nevoia pacientului pentru rețetă 
medicinală și optimizează procesul. Primul pas este pacientul care vizitează un 
medic, iar a doua etapă este pacientul care vizitează o farmacie, care îi oferă 
medicamentele. 

• Sistem Informatic de Sănătate - HIS: Acesta este Sistemul IT de bază al 
fiecărei clinici sau spital, permițând gestionarea operațiunilor zilnice. Aceasta 
este, de asemenea, în legătură cu alte sisteme IT din spitale.

• Internetul Lucrurilor Medicale: Aceasta include infrastructura inteligentă și 
diverse dispozitive medicale care se conectează prin rețea. Mai precis, tipurile 
sale sunt:

❑dispozitive inteligente purtabile, de exemplu monitoare de ritm cardiac

❑dispozitive medical de uz casnic, de exemplu tensiometre

❑dispozitive implantabile, de exemplu stimulatoare cardiace

E-Sănătate



❑Kituri de ingrijire, cum ar fi testele de diagnostic

❑Kiosk-uri, care pot oferi clienților produse medicale (vezi e-prescripții)

❑senzori (RFID) care sunt oferite prin pachete farmaceutice

❑aplicații mobile pentru asistență medicală

❑sisteme pentru raspuns de urgență

❑Asistenți virtuali pentru acasă, cum ar fi instrumente pentru 
administrare prescripții

Valoarea de piață a Internetului Lucrurilor Medicale este foarte 
important, deoarece va fi ajunge la 140 miliarde EUR până la 2022, după 
cum arată un studiu al Deloitte. 

E-Sănătate



Cand ne referim la standardele ITC de securitate legate de sectorul sănătății, este important să subliniem că nu este 
o abordare holistică. Organizațiile pentru Elaborarea Standardelor conectează standarde legate direct sau indirect de 
securitatea ITC în domeniul asistenței medicale. Următoarele aspecte sunt efectuate de către organisme 
recunoscute de Regulamentul 1025/2012 privind European standardizare:

• Organizatia de Standarde internaționale: ISO a înființat un comitet tehnic TC 215 - Informatică de sănătate. 
Aceasta este conectată cu standardizarea în domeniul informaticii de sănătate, pentru a facilita captarea, 
schimbul și utilizarea de date legate de sănătate. 

• CEN-CENELEC: Sunt diferite comitete tehnice legate de dispozitive medicale, în principal din punct de vedere al 
siguranței (acoperă o mare varietate de subiecte, de la echipamente medical electrice, seringi și optică oftalmică). 
Un comitet tehnic la CEN a fost înființat pentru a elabora standarde europene consistent cu cadrul internațional 
existent - TC 251, „Informatica sănătății”. Include arhitectura Electronic Health Records și Arhitectura serviciului 
de informatică medicală, precum și Modelarea Detaliată Clinică 

• Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor - UIT: UIT este legat de aspecte în legătură cu aplicațiile e-Sănătate -
identificarea cerințelor utilizatorilor, cadrul multimedia (în special pentru telemedicină, foaia de parcurs pentru 
standardele de e-sănătate). 

Standarde medicale



• Abilități și atitudini de transformare

1. Prin reformarea pregătirii inițiale

2. Oferind formarea profesională continuă și sprijinirea lucrătorilor din domeniul sănătății în 
achiziționarea de noi competențe în sisteme digitale. 

3. Prin facilitarea integrării noilor profesii și roluri în sistemele de sănătate legate de sectorul IT

• Cadrele etice actualizate: în noua eră digitală, un număr tot mai mare de activități de 
îngrijire de sănătate vor fi efectuate de oameni și roboți. Cum fac lucrătorii din domeniul 
sănătății poate colabora cu Inteligența Artificială? 

1. Principii pentru IA responsabilă (adică incluzivitate, durabilitate și valori centrate pe om)

Abordarea barierelor transformării digitale



2. Provocări ale proprietății datelor: 

• 1: Vânzarea de date de sănătate, către entități care achiziționează și vânzarea datelor cu 
caracter personal în scopuri comerciale. Deși aceste date sunt uzual neidentificabile, ar 
trebui să ne punem întrebari despre proprietatea datelor și despre cine ar câștiga un 
profit din ele. Pe de altă parte, prin excluderea companiilor cu expertiză și resurse din a 
se folosi de date de sănătate pentru un crearea de instrumente pentru un diagnostic 
îmbunătățit, poate pune o barieră la potențiale progrese în sănătatea umană.

• 2: Indivizii sunt “proprietarii” datelor proprii, este o perspectivă care poate fi dezbătută. 
Valorile proprietății pot fi dezbătute pe baza cui plateste pentru activitățile care generat 
datele. Dacă este plătit de un terț (de obicei contribuabilul) datele pot fi un subiect al 
binelui public. 

• Nimeni nu rămâne în urmă: Potrivit OECD, în 2017, 3,7 miliarde de aplicatii de 
smartphone asociate cu sanatatea au fost descărcate la nivel global, în creștere față de 
1,7 miliarde în 2013. Transformarea digitală poate fi considerata ca o promisiune la 
'democratizarea' sănătății. 

Abordarea barierelor transformării digitale



În acest cadru, acțiunile conexe ar trebui să aibă loc: 

-Sprijinul pacienților să acceseze și să utilizeze în mod eficient propriile lor înregistrări de 
medicație

-Îmbunătățirea alfabetizării digitale

-Oferirea de beneficii pentru cei care pot fi lăsați în urmă

• Date de deschidere: 

1. Îmbunătățirea pregătirii pentru utilizarea datelor EHR pentru cercetare→ operațiuni 
necesare, politici și pârghii de guvernare includ:

o Un plan național care subliniază utilizările secundare ale acestor date.

o Un cadru legal care să permită extragerea datelor în siguranță

o Dezvoltarea capacității de analiza a datelor pentru a genera informații semnificative 

o Asigurarea unui minim al specificațiilor de date și standarde comune de terminologie

Abordarea barierelor transformării digitale



Rezumat
În acest Unit, cursantul va putea obține informații despre instrumentele IT de bază ale protecției 
datelor. Mai mult, cursantul va putea recunoaște importanța abordării barierelor care inhibă 
digitalizarea asistenței medicale. Pe baza acestora, trebuie să reținem: 

• „O amenințare este o cauză potențială a unui incident, care poate duce la deteriorarea 
sistemelor și a organizării. ”

• „Extorcarea cibernetică este definită ca o infracțiune online în care hackerii vă țin ostatice 
datele, site-ul web, sistemele informatice sau alte informații sensibile până când le îndepliniți 
cererile de plată”.

• Soluțiile de prevenire a pierderii datelor (DLP) acoperă trei stări primare ale informației:
- Soluțiile DLP ar trebui să poată înregistra unde sunt stocate diferite tipuri de fișiere. 
- Datele în tranzit se referă la datele care călătoresc prin rețea. Inspecția profundă a pachetelor (DPI) este 
utilizată pentru a analiza datele pentru conținutul sensibil.
- Date în utilizare se referă la mișcarea datelor la nivelul stației de lucru a utilizatorului. Aceasta include 
informații trimise imprimantelor, unităților de tip thumb și clipboard-ului de copiere și lipire.
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Vă mulțumim pentru atenție!


