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Łączność sieciowa –  

bezpieczeństwo i zabezpieczenia

Wywiad z Hannesem Molsenem, 
Kierownikiem ds. Bezpieczeństwa Produktów i Programowania w firmie Dräger 
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Pierwszy ważny krok  
– wprowadzenie standardów

Proces cyfryzacji w sektorze opieki zdrowotnej nadal 
postępuje. Branża stara się zapewnić niezależną 
od producenta interoperacyjność między różnymi 
urządzeniami i systemami. Jednocześnie pojawia się 
coraz więcej doniesień o cyberatakach na szpitale. 
Jak odbiera Pan te zmiany?

Kompleksowa łączność sieciowa niewątpliwie zwiększa narażenie 
systemów na zagrożenia. Segmentacja sieci w szpitalach, którą już się 
stosuje, zapewnia bezpieczeństwo i należy ją utrzymać w przyszłości. 
Wyzwaniem jest wyjście poza sytuację, w której każdy producent 
urządzeń wymaga osobnej sieci. W celu przezwyciężenia tej bariery 
wielu dostawców technologii medycznych, w tym Dräger, stosuje  
w swoich urządzeniach i systemach protokoły komunikacyjne oparte 
na zharmonizowanych standardach. Pierwszym istotnym krokiem  
w tym kierunku było wprowadzenie nowego protokołu 

komunikacyjnego SDC w styczniu 2019 roku w ramach szeregu 
norm IEEE 11073. W tym kontekście ważna jest nowa forma kontroli 
dostępu do sieci, która wymaga uwierzytelnienia – na przykład za 
pomocą cyfrowych certyfikatów bezpieczeństwa – z samej sieci lub 
z urządzenia końcowego. Jeśli chodzi o znane nam cyberataki na 
szpitale w ostatnim czasie, mówi się, że nie były one ukierunkowanymi 
działaniami, ale raczej wynikiem złośliwego oprogramowania 
krążącego w Internecie. W wielu przypadkach szpitale bardzo 
ucierpiały, ponieważ ich oprogramowanie jest często przestarzałe. 

Czy łączność sieciowa niezależna od producenta nie 
niesie ryzyka szybszego rozprzestrzeniania się złośliwego 
oprogramowania w całym systemie?

Zwiększona łączność sieciowa zawsze wiąże się z wyższym ryzykiem.
Radzimy sobie z tym ryzykiem, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo 
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Minimalizowanie narażenia na 
zagrożenia i potencjalnych punktów 
ataku hakerów
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im mniej oprogramowanie jest widoczne na zewnątrz urządzenia, 
tym lepiej zabezpieczona będzie technologia i samo urządzenie. 

Jaki jest status wymogu zaproponowanego przez ekspertów, 
aby w urządzeniach terapeutycznych istniało techniczne 
rozdzielenie komponentów funkcjonalnych i sieciowych?

Jest to temat będący przedmiotem ożywionych dyskusji.  
W przypadku niektórych naszych urządzeń już zrealizowaliśmy 
tę separację. Po stronie oprogramowania w każdym przypadku 
konieczna jest ścisła separacja. Nie może być tak, że awaria 
komponentu B wpływa na komponent A. 

W ogólnym kontekście cyfryzacji i interoperacyjności 
w sektorze opieki zdrowotnej, oprócz środków 
cyberbezpieczeństwa, o których już wspomnieliśmy, pojawia 
się również pytanie o rolę rozwiązań zabezpieczających 
wspieranych programowo (np. zapory sieciowe). 

Jest to ważna kwestia, co do której istnieje wiele różnych opinii. 
Jednak nie ulega wątpliwości, że zapory sieciowe i programy 
antywirusowe są niezbędne na komputerach osobistych używanych 
w gabinetach lekarskich lub w administracji szpitala. Z drugiej strony, 
w przypadku urządzeń medycznych takie rozwiązania mają mniejsze 
znaczenie. Zapory sieciowe zapobiegają kierowaniu sygnałów 
przychodzących do wybranych składników oprogramowania. Zakłada 
się jednak, że te komponenty są obecne w systemie. W przypadku 
wielu technologii medycznych zwykle tak nie jest. W tym miejscu 
odniosę się do zasady systemu utwardzonego, czyli ograniczenia 
elementów oprogramowania do absolutnego minimum wymaganego 
dla funkcjonalności urządzenia. Programy antywirusowe są również 
przeznaczone bardziej dla dynamicznych systemów o zróżnicowanych 
zastosowaniach, takich jak komputery osobiste. W przyszłości 
liczba aplikacji zainstalowanych w urządzeniach medycznych 
również wzrośnie, wobec czego profil wymagań dla odpowiedniego 
oprogramowania zabezpieczającego może się zmienić. Wówczas 
większe znaczenie w tym obszarze mogą mieć zapory sieciowe 
i oprogramowanie antywirusowe. Oto realistyczny przykładowy 
scenariusz: dane utworzone za pomocą 
urządzenia terapeutycznego są przesyłane 
przez sieć do komputera w gabinecie lekarskim, 
tam analizowane, konwertowane na polecenie 
aplikacji (na przykład „Zmiana leku”) i odsyłane 
z powrotem do urządzenia terapeutycznego.
* Nie dotyczy wszystkich starszych produktów.

każdego urządzenia końcowego, a nie tylko bezpieczeństwo na poziomie 
sieci*. Podstawowa funkcjonalność urządzeń musi być utrzymana nawet 
w razie cyberataku. Szczególnie w przypadku technologii medycznych 
związanych z opieką nad pacjentem powinniśmy działać zgodnie  
z maksymą, że sieć powinna zawsze stanowić tylko dodatkową funkcję 
takich urządzeń. Jeśli ta dodatkowa funkcjonalność zawiedzie, podstawowa 
funkcja terapeutyczna powinna pozostać w pełni sprawna. Tylko przy takim 
założeniu można przez cały czas zapewnić bezpieczeństwo pacjenta. 

Jaką rolę odgrywa „utwardzanie komponentów 
oprogramowania” w zakresie cyberbezpieczeństwa 
urządzeń medycznych związanych z opieką nad pacjentem 
w zmniejszaniu ogólnego narażenia na zagrożenia? 

W urządzeniach medycznych istotna jest integracja tylko tych 
komponentów oprogramowania, które są dostępne z zewnątrz i są 
naprawdę niezbędne do działania urządzenia. Nie należy dodawać 
zbędnych elementów. Mówiąc prościej: respirator działający 
w oparciu o system operacyjny Windows nie musi mieć tych 
samych funkcji, co komputer w gabinecie lekarskim ze skrzynką 
odbiorczą poczty e-mail, edytorami tekstu itp. Powoduje to 
radykalne ograniczenie liczby możliwych punktów ataku hakerów. 
A te można dodatkowo zredukować dzięki modułowej konstrukcji 
systemów operacyjnych. Podsumowując, można powiedzieć, że 
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tak jak w przeszłości. Ta sytuacja będzie się utrzymywać  
w dającej się przewidzieć przyszłości. Na przykład zamiast 
kabla sieciowego nadal często jest używany klasyczny kabel 
szeregowy. Fizyczne interfejsy prawdopodobnie będą miały 
jednak mniejsze znaczenie, ponieważ w coraz większym 
stopniu wymiana danych odbywa się za pośrednictwem sieci. 
Niemniej jednak prawdopodobieństwo ataków przez interfejsy 
nadal można zmniejszyć, gdy systemy są utwardzone. 

Biorąc pod uwagę ten szybki postęp, w jaki sposób 
personel szpitala, który nie specjalizuje się w IT, może 
nadążyć za rozwojem? 

Bardzo ważne jest szkolenie. Podczas szkoleń pracownicy mogą 
dowiedzieć się, jak prawidłowo obchodzić się z załącznikami do 
wiadomości e-mail, pamięciami USB i linkami. Innym poruszanym 
tematem jest zachowanie się na publicznych forach internetowych. 
Szczególnie ważne jest również wyjaśnienie, co się dzieje, gdy 
dana technologia zawodzi, i jak można takie awarie rozpoznać. 
Im większe i bardziej dynamiczne stają się sieci, tym większe jest 
ryzyko błędów i awarii. Personel musi nauczyć się radzić sobie 
z różnego rodzaju awariami technicznymi, nawet jeśli jest to coś 
tak prostego, jak potknięcie się o kabel  
i przerwanie połączenia. Podstawowa zasada 
to nie panikować. Kiedy istnieje dobrze 
przemyślana koncepcja cyberbezpieczeństwa 
obejmująca utwardzone systemy, bezpieczne 
sieci i dobrze wyszkolony personel,  
z pewnością będzie można uniknąć paniki. 

Wydaje się, że cyberbezpieczeństwo można najbardziej 
zwiększyć poprzez redukcję potencjalnych punktów 
ataku. W kręgach informatycznych dużo mówi się  
w związku z tym o znaczeniu zarządzania interfejsami. 
Jaką rolę odgrywa ta kwestia w tym kontekście?

Fizyczne interfejsy nieustannie się zmieniają. Jednak  
w dziedzinie technologii medycznej temat ten jest jeszcze 
na początkowym etapie. Obecnie w dziedzinie medycyny 
przyjmuje się bardzo konserwatywne podejście do tych zmian, 
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