ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﻣﻌﺮض
ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دارد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
زﯾﻨﺐ ﻋﺎﺑﺪی راد | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۸
اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻤﺎران آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﭘﺮوﭘﺎﺑﻠﯿﮑﺎ ) (ProPublicaو ﺷﺒﮑﻪ
آﻟﻤﺎﻧﯽ  Bayerischer Rundfunkدرﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ داده ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ  5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﯿﻤﺎر در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﺳﺎده ﯾﺎ ﻣﺮورﮔﺮ وب در دﺳﺘﺮس اﻓﺮاد ﺛﺎﻟﺚ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺪاﻗﻞ  187ﺳﺮور را در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺴﻮرد ﻫﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ﭼﻪ

ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰار اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻣﺪرن .ﺑﻌﻼوه ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺳﺮورﻫﺎ از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ آنﻫﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از رﺧﻨﻪﻫﺎ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺮوﭘﺎﺑﻠﯿﮑﺎ ﺑﺮآورد ﮐﺮده ﮐﻪ ﺣﺪود  13.7ﻣﯿﻠﯿﻮن آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ و  400ﻫﺰار ﻋﮑﺲ اﺷﻌﻪ
اﯾﮑﺲ ﮐﺎرﺑﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در دﺳﺘﺮس ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدهﮔﺮان ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﭘﺮوﭘﺎﺑﻠﯿﮑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺣﺘﯽ ﻫﮏ ﮐﺮدن ﻫﻢ ﻧﺎم ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﻣﺜﻞ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ

از در ﺑﺎز اﺳﺖ.
در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد اﯾﻦ داده ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻤﺎره
ﺑﯿﻤﻪ آنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭘﺮوﭘﺎﺑﻠﯿﮑﺎ ﺷﻮاﻫﺪی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دادهﻫﺎ و ﮐﭙﯽ آنﻫﺎ در
ﻣﺤﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورده اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﺳﺮورﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ،ﻧﻈﺎرت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎرت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﺷﮑﺎﻓﯽ در ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم
 HIPAAﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1996و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺪرنﺳﺎزی ﺟﺮﯾﺎن اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی
ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺻﺤﯿﺢ از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻼﻫﺒﺮداری و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪ .در
واﻗﻊ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﯾﮑﯽ از ﺧﻸﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از دادهﻫﺎی
ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در راﯾﺎﻧﻪﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوﭘﺎﺑﻠﯿﮑﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺗﻤﺎس
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده ،اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮورﻫﺎی ﺧﻮد را ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺖﺗﺮ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم
ﺳﺮورﻫﺎ اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻻزم را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

