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Zdravotníctvo v 
Kyberpriestore
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Univerzitná nemocnica Düsseldorf 
Ransomware útok
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Terč útoku
Univerzitná nemocnica Düsseldorf

v Nemecku

Kedy
September 2020

Cielené systémy
Zhruba 30 nemocničných serverov

bolo zašifrovaných

Metóda
Útočníci využili zraniteľnosť

v Citrix aplikácií

Následok
Nemocnica musela odmietať
pacientov na pohotovosti a

jedna žena zomrela
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34%
porušenia ochrany

údajov o 
zdravotnej

starostlivosti
pochádza z 

neoprávneného
prístupu alebo

zverejnenia

Nemocnice sú
zodpovedné za

30%
zo všetkých únikov 

dát

Fiškálna hodnota škôd spôsobená kyber útokmi bola ku 
koncu roku 2020 odhadovaná na

$6 miliárd dolárov

Pre zdravotné spoločnosti

Priemerná cena 
lekárskeho 
záznamu 

pacienta je

26 USD 
na dark webe

Zdravotníctvo v kyberpriestore
Zopár základných údajov



Únik dát z Cloudu
Nezabezpečené mobilné a

koncové zariadenia
Ranswomware

Riziká pre zdravotné zriadenia a ich hlavné zdroje

S digitalizáciou, zdravotné organizácie sa 
presúvajú do Cloudu. Toto nové 
prostredie kde sa presúvajú dáta musí 
byť monitorované a zabezpečené aby sa 
predišlo ich úniku.

Vďaka rozšírenej konektivite, ktorú
prinášajú mobilné zariadenia a zásady
BYOD, môže nezabezpečené zariadenie
pristupovať k rôznym systémom a 
prenášať malvér.

Ransomware, ktorý sa často šíri
prostredníctvom phishingu, môže
zablokovať IT systémy výmenou za 
výkupné.

IoT zariadenia Ľudia a pacienti Zastaralé technológie

Zdravotnícke zariadenia majú v priemere
6,2 zraniteľností a často nemajú k 
dispozícii žiadne opravy alebo
aktualizácie. Digitálne monitorované
implantovateľné zdravotnícke pomôcky
(IMD) sú ohrozené.

Zamestnanci a pacienti, ktorí sa niekedy
považujú za najslabší článok
kybernetickej bezpečnosti, často nie sú
dostatočne vyškolení na bezpečnostné
hrozby a môžu predstavovať vážnu
bezpečnostnú hrozbu v IT systémoch.

Aktualizácie opráv a opravy chýb
predstavujú bezprostredné riziko a 
keďže kybernetické útoky sú čoraz
pokročilejšie, staršie technológie sú
zraniteľné a slabé.
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Dáta a evolúcia 
zdravotných zriadení

02.
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Zdravotníctvo v kyberpriestore
Dáta su najhodnotnejším produktom
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Platformy založené 
na údajoch a 

zamerané 
na pacienta

Poskytovatelia
zdravotnej starostlivosti

Regulácie

Platcovia
zdravotnej starostlivosti

Výskum a farmacia

Umiestnenie pacienta
do srdca zdravotného
ekosystému

Garancia súkromia
a dodržiavanie požiadaviek

Zjednodušenie prevádzky 
a zvýšenie efektivity v reálnom

čase

Rýchlejšia a hodnotnejšia
inovácia



Dáta a evolúcia zdravotných zriadení
Dáta sú rizikom ktorý treba manažovať
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93%
cloudových služieb v zdravotníctve sú

stredne až vysoko rizikové.

Zdravotnícky personál má problém
so zdieľaním údajov a používa

nepovolené aplikácie

39%
Útokov v zdravotníctve je 

spôsobených internými aktérmi.

Chybné doručenie dokumentov
je najčastejšou chybou (36%), ale 
aj chybná publikácia a nesprávna

konfigurácia.



Štruktúra zdravotných zriadení sa mení
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Ako chrániť prístup a dôvernosť týchto citlivých
údajov?

Digitálna zdravotná bezpečnosť je 
podporovaná vládnymi plánmi a nariadeniami, 
ako je HIPAA

Obchodné aplikácie a údaje o pacientoch sa
migrujú do cloudu

Zdravotné dokumenty sú dematerializované
(elektronické recepty, spoločné zdravotné
záznamy atď.)

Zdravotnícky personál je čoraz mobilnejší
(používanie tabletov, smartfónov, telehealth 
atď.)

Zdieľanie informácií medzi rôznymi
zdravotníckymi zariadeniami sa zrýchľuje



Čo je to „Blueprint“ 
Digitálnej Nemocnice

03.
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Čo je to „Blueprint“
Technický výkres pre digitálnu nemocnicu
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Blueprint stanovuje súbor dizajnových princípov
aby sa zabezpečilo že digitálne technológie, dáta a ich 
bezpečnosť sú integrované v procese návrhu a stavby 
zdravotnej organizácie

Stanovuje ambicióznu víziu pre zdravotné zariadenia 
svetovej triedy podporované technológiou novej 
generácie, ktorá vychádza z miestnych a medzinárodných 
osvedčených postupov

Poskytuje štruktúrovaný prístup k identifikácii, pochopeniu 
a zdôvodneniu digitálnych technológií, ktoré zaistia, že 
zdravotnícky personál bude mať špičkové zariadenia na 
poskytovanie špičkovej starostlivosti a uspokojenie 
meniacich sa potrieb a rastúceho dopytu



Základné komponenty
Z čoho „Blueprint“ pozostáva
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• Metodológia návrhu digitálnej nemocnice

• Stanovenie vízie a cielóveho Enterprise biznis 
modelu

• Definovanie digitálných funkcií zdravotného 
zriadenia z obchodného hľadiska

• Definovanie dimenzií ktoré podporujú tieto 
funkcie ako aj komunikačných kanálov pre 
pacientov aj personál

• Finančná analýza riešení a návratnosti nákladov

• Odborné odporúčania šité na mieru

• Scenáre pre pacientov a personál zdôraznujúce 
praktickú aplikáciu odporúčaných technológií a 
postupov



3 kroky na zabezpečenie zdravotníckeho personálu
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Garantovať eID zdravotníckeho
personálu

Kto má prístup ku záznamom 
pacientov, a dodávke liekov?

Zabezpečte prístup k údajom
pacienta

Zabezpečenie autentickosti e-
dokumentov

Ako spravovať prístup k chráneným 
zdravotným informáciám (PHI)? 

Ako zabezpečiť laboratorné 
výsledky, predpisy a elektronické 

platby? 

IDnomic PKI Evidian IAM Suite IDnomic Sign

Ako zapezečiť personál a ich interakciu s dátami počas fázy návrhu



3 kroky na zaistenie bezpečnosti údajov pacienta
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Zašifrovať lekárske údaje

Ako zapezpečiť bezpečnosť údajov 
pacienta, aplikácií a databáz, 

kdekoľvek sú uložené, vytvorené
alebo presúvané?

Zabrániť strate údajov Zabezpečiť dáta v cloude

Ako klasifikovať dátové presuny a 
vzhnúť sa ich úniku a strate? 

Ako ochrániť dáta pacienta a
súkromie v súkromnom aj verejnom 
cloude aby sme umožnili dôveru ku

e-health službám? 

Trustway Data Protect Data Loss Prevention Hybrid Cloud Security

Ako zapezečiť pacientov počas fázy návrhu



3 kroky na ochranu prepojených zdravotníckych zariadení
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Poskytnúť zdravotníckym zariadeniam
dôveryhodné digitálne identity

Ako spravovať životný cyklus
identity zariadenia?

Bezpečné aktualizácie
firmvéru

Detekcia a zmiernenie hrozby 
v prostrediach OT a IoT

Ako bezpečne aktualizovať
zdravotnícke zariadenia?  

Ako identifikovať a potláčať hrozby 
naprieč farmaceutickými výrobnými 

linkami a zdravotníckymi 
zariadeniami? 

PKI for IoT Code signing MDR for OT/IoT

Ako zapezečiť zdravotnícke zariadenia počas fázy návrhu



Ako môže HLS Atos 
pomôcť mojej 
organizácii

04.
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Ako môže Atos pomôcť?
Atos Digital Security Consulting
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Fáza učenia
Odborníci na podnikanie a bezpečnosť budú skúmať, ako vaše plány podporujú vaše
podnikanie.

Sledovanie
Preskúmame vaše plány riadenia rizík a dodržiavania predpisov a porovnáme ich s 
priemyselnými bezpečnostnými štandardmi a odbornými názormi

Počúvanie
Rozhovory s vyšším vedením, kritickými zainteresovanými stranami a jednotlivcami v 
kľúčových úlohách riadenia bezpečnosti.

Testovanie
Používame nástroje na odhalenie možných zraniteľností vo vašich bezpečnostných
protokoloch.

Náhľady
Brífingy vedúcich pracovníkov, podrobné odporúčania, „rýchle výhry“, interaktívne
workshopy, 1/1 rozhovory, biznis „mapy“ vhodné pre rôzne zainteresované strany.



Viacvrstvové riešenia a služby kybernetickej bezpečnosti
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Vysoko kvalifikovaní
špecialisti na bezpečnosť

Komplexné produkty a služby
kybernetickej bezpečnosti

Softvér a hardvér vyvinutý
spoločnosťou Atos

Sieť miestnych a globálnych
partnerov

Bezpečná 
Digitálna 

Identifikácia

Bezpečnosť
Digitálneho
Pracoviska

Cloud 
Bezpečnosť

Ochrana dát
a

Spravovanie

Priemyselná IoT
Bezpečnosť

Proaktívna 
Detekcia a
Prevencia



V čom sme jedinečný
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Kľúčových rozdielov 
voči konkurencii

Zabezpečenie založené na AI s viac
ako 100 prednastavenými modelmi
na detekciu a prevenciu, a 
nástrojom na tvorbu vlastných 
modelov

„One Touch“
vysokorýchlostné
vyšetrovanie hrozieb
pre rýchlu reakciu

Neobmedzená vzdialená 
odozva riadená odborníkmi a 
umožnená platformou 
orchestrácie

Jediná cloudová platforma s 
viac ako 700 pred-definovanými 

prípadmi použitia v dátovom
centre, cloude a SaaS

Ide nad rámec porovnávania
informácií o hrozbách a 

predvída hrozby pomocou
korelácie založenej na AI

Jediná integrovaná platforma
so všetkým, čo potrebujete

na ochranu svojho
kybernetického prostredia
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Prečo práve Atos?



Atos, partner ktorému môžete dôverovať
Naše porodukty vo svete

6000+
Bezpečnostných

profesionálov

15
Bezpečnostných 

Operačných Stredísk

3.2 miliónov
Zariadení zapezpečených

Atos riešeniami

31 miliárd
Bezpečnostných udalostí

Spracovaných denne

15 miliónov
Testov 

zraniteľnosti

+30 miliónov
Śieťových zariadení a 
mobilných telefónov

300 miliónov
Občanov chránených

Atos riešeniami

LEADER

Identity 
Provisioning

Global

LEADER

Managed Security
Services Europe

LEADER

Cyber resilience services 
& EMEA

GDPR Services WW

NUMBER 2

Managed Security 
Services WW 
Market share

NICHE PLAYER

Access Management
WW

NICHE PLAYER

Identity Governance & 
Admin WW

LEADER

IT Security
Europe

Správa identity a 
prístupu

Ochrana údajov v 
pokoji a v pohybe

Dôveryhodné identity pre 
ľudí a zariadenia

Patentovaná AI
platforma
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