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Ostrzez enie dla sektora zdrowia 
 
Otrzymaliśmy i przekazujemy informację dotyczącą planowanych w najbliższych dniach ataków na 

bezpieczeństwo teleinformatyczne placówek służby zdrowia na terenie Republiki Czeskiej. Narodowa Agencja 

ds. Cyberbezpieczeństwa w Czechach ocenia poziom zagrożenia jako wysoki, wskazując jednocześnie, że 

pierwszą fazą ataku będzie kampania spearphishingowa. W związku z możliwością wystąpienia podobnego 

scenariusza również w naszym kraju (zwłaszcza w świetle ostatnich wydarzeń związanych z pandemią 

koronawirusa) zalecamy podjęcie działań prewencyjnych. 

Zalecane działania prewencyjne 

• zwrócenie szczególnej uwagi na maile, mogące stanowić próbę podszycia, zachęcające do otwarcia 

niespodziewanego załącznika. Często treść wskazuje na element pośpiechu, strachu lub zaciekawienia, 

który ma skłonić odbiorcę do uruchomienia złośliwego załącznika. 

• zwrócenie szczególnej uwagi na nazwy potencjalnie złośliwych załączników, zawierające podwójne 

rozszerzenie, np. "obrazek.png.exe", "text.txt.exe", "dokument.pdf.exe". Sugerują one zawartość w 

postaci odpowiednio obrazka, tekstu lub dokumentu PDF, jednak w rzeczywistości są to pliki 

wykonywalne. 

• zastosowanie polityki bezpieczeństwa, odgórnie zapobiegającej uruchomieniu w potencjalnie 

złośliwych dokumentach aktywnej treści, tj. makra - w szczególności dotyczy to dokumentów dla 

pakietu MS Office: .doc, .docx, .xls, .xlsx. 

• zablokowanie kanałów zdalnego dostępu do infrastruktury oraz dostępnych z sieci publicznych usług 

(np. RDP, FTP i inne) - poza niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania placówki. 

• utworzenie i/lub weryfikację kopii bezpieczeństwa danych z kluczowych systemów placówki w 

bezpiecznej lokalizacji (tj. bez stałego, bezpośredniego dostępu z sieci organizacji). 

• aktualizację baz sygnatur programów antywirusowych używanych w organizacji. 

 

Adresy IP skanujące sieć w poszukiwaniu podatnych celów 

Dotarła do nas również druga informacja, na temat adresów IP skanujących sieć w poszukiwaniu podanych 

celów: 

• 5.101.0[.]209  

5.101.1[.]209 

Zalecamy blokadę wymienionych adresów. Są one powiązane z dystrybucją malware z rodziny Kinsing. Ponadto 

mamy informacje o próbie wykorzystywania podatności RCE związanych m.in. z Citrixem oraz PHP. 

 

Z wyrazami szacunku 
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