
akár egy éven belül is meg-
változhat, amennyiben ezt
a sebességigény, a költségek
csökkentése, a megbízhatóság
vagy a személyi körülmények
indokolják – alkalmazásainkat
azonban nem cserélhetjük
ilyen gyakorisággal.
A HIPAA törvénycsomagot 
– mely komoly irányelveket tartalmaz
az egészségügyi szervezetekre nézve – az
Egyesült Államok kongresszusa 2000-ben
hagyta jóvá, hatálybalépése pedig 2002-ben
esedékes. A jogalkotók szándéka az igények
feldolgozásának szabványosítása, valamint
a cégek közti adatforgalom és a betegek
nyilvántartásának szabályozása volt. Rend-
szerünknek meg kell felelnie a törvény
elõírásainak, valamint követnie kell a sza-
bályozókörnyezet változásait. Ipari elemzõk
szerint az egészségügyi szervezetek a
HIPAA elõírásainak követésére két-három-
szor akkora összeget költenek, mint az Y2K
kezelésére. Ugyanezen elemzõk munkáiból
kiderül azonban az is, hogy az egészségügy
lemaradt a korszerû adatátvitel alkalma-
zásában. Sok cég számítógépes rendszerei
felett eljárt az idõ. Emellett a leendõ rend-
szernek a régi programokkal is tartania
kell a kapcsolatot. Ha ugyanis nyilvántar-
tásba veszünk egy beteget, azonnal be kell
jegyeznünk a gyógyszerszolgáltatónknál
is, hogy a kapott receptet még aznap kivált-
hassa, bárhol tartózkodjon is az Egyesült
Államok területén. Mindemellett a gyógyá-
szati segédeszközök forgalmazójához is
adatokat kell küldenünk, hogy új betegünk
mihamarabb hozzájuthasson a megfelelõ
eszközhöz.

Szemle az alkalmazások világában
Cégünk több mint ötven jelenleg használt
egészségügyi alkalmazást vett tüzetes
vizsgálat alá – azonban egyikük sem bizo-
nyult megfelelõnek. Sok vállalat dollármil-
liókat költött csak arra, hogy DOS-ról
32 bites windowsos kiszolgálóalapú rend-
szerre térjen át. Mások megmaradtak a
DOS-alapú alkalmazásoknál, és megle-
hetõsen furán néztek ránk, mikor nagy
nehezen elmagyaráztuk, mit várnánk el
a rendszertõl. Végül is, a kész alkalmazá-
sok között nem találtunk használhatót,
ezért úgy döntöttünk, hogy összeállítunk

apjainkban a legtöbb amerikai
egészségügyi cég újabb és újabb
módokon próbálja emelni szol-

gáltatásainak színvonalát, a költségek
csökkentését is szem elõtt tartva. Az elõ-
álló gondok megoldását egyre többen a
szakmai beruházásokban látják. Cégünk 
– mely 1300 dolgozót foglalkoztat az Egye-
sült Államok 13 államának negyven hiva-
talában – szintén erre az útra lépett, hiszen
a jelenlegi betegellátási és gazdasági nyil-
vántartó rendszerünk tíz évvel ezelõtti
fejlesztés eredménye, s mint ilyen, kép-
telen megfelelni folyamatosan bõvülõ
szervezetünk igényeinek.
Munkacsoportunk számos tagja jelentõs
tapasztalattal bír a magas hozzáférésû rend-
szerek nagy adatáramainak kezelésében,
e szakmai háttérrel felvértezve a kiépítendõ
rendszerrel szemben a következõ kívánal-
makat fogalmaztuk meg:
• Legyen méretezhetõ, hordozható,

és megbízható mind szakmai, mind
adatvédelmi szempontból.

• Teljesítse a HIPAA – az egészségbiztosí-
tás szakmai megvalósítását szabályozó
törvény az Egyesült Államokban –
követelményeit.

• Tegye hozzáférhetõvé minden alkalmazá-
sunkat, valamint a cégek közötti kereske-
delmi kapcsolatban is tudjuk használni.

• Elérhetõ legyen bármikor, bárhol és bár-
mely készülékrõl.

• Legyen kifizetõdõ.

A vállalkozásszintû alkalmazás
Vannak vállalatok, ahol az alkalmazások
igényeire a választ újabb és újabb eszközök
beszerzése jelenti. Hisz ez manapság már
nem is drága – mondogatják a forgalmazók.
Esetünkben azonban nincs mód arra, hogy
egyetlen bájtot, processzorciklust, vagy
lemezblokkot is feláldozzunk a túlméretezett
vagy kevéssé hatékony alkalmazások ked-
véért, így rendszerünk méretezhetõsége
létfontosságú.
A hordozhatóság és a méretezhetõség között
szoros kapcsolat áll fenn. Jó példa erre egy
Intel-felületen készült alkalmazás, melyet
a megfelelõ teljesítményû mûködéshez
nagygépen kell futtatnunk. Ilyenkor a prog-
ramnak szükségszerûen más operációs rend-
szer és gépfelépítés mellett is mûködnie
kell. A rendszerek alkatrész-összeállítása

egy fejlesztõi csoportot, melynek tagjai
jelentõs tapasztalatokkal bírnak a nagy-
méretû tranzakciók kezelése terén.
Õk készítik el az alaprendszert, majd
az erre épülõ alkalmazások sorát.

A rendszer felépítése
Elsõ feladatunk a rendszer felépítésének
körülírása volt. Többrétegû felépítést
szerettünk volna megvalósítani, azonban
emellett a lehetséges megoldások számát
sem kívántuk korlátozni. A piacon található
számos tranzakciómotor és alkalmazáski-
szolgáló elemzése nem vezetett kedvezõ
eredményre – igényeinknek egyikük sem
felelt meg. Némelyikük túlzottan drága volt,
az olcsóbbak pedig vagy túl rugalmatlannak,
vagy túl megbízhatatlannak bizonyultak.
Mit értünk mi megbízhatóságon? Nos, egy
egyszerû elektronikus kereskedés esetében
egyezreléknyi szolgáltatáskiesés – ez évente
nagyjából kilenc órát tesz ki – legfeljebb
néhány megrendelés elvesztését jelentheti.
Az egészségügyben azonban, egyszerûen
elengedhetetlen, hogy ha egy nõvér a betege
adatait akarja letölteni, elérhesse a szük-
séges adatokat.

Megoldás – az eTransMan
Nos, minthogy más lehetõségünk nem ma-
radt, magunk kezdtünk bele a szteroidok
tranzakcióit lebonyolító motor építésébe 
– az új jövevény az eTransMan nevet kapta
a keresztségben (teljes nevén eCommerce
Transaction Manager, vagyis elektronikus
kereskedelmi tranzakciókezelõ).
Az eTransMan egyszerûen használható
környezetet teremt az egészségügyben
használatos átfogó, többrétegû programok
fejlesztéséhez és fenntartásához. Így a fej-
lesztõk programjaikat modulonként készít-
hetik el bármilyen ismert nyelven, legyen
az C, C++, Java, COBOL, Perl, Visual
Basic, vagy akár assembly. Ezeket a modu-
lokat azután az eTransMan egy nagyon jól
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méretezhetõ, hordozható, nagyteljesítményû
és biztonságos környezetben futtatja.
Az elemek fejlesztése az eTransMan felépí-
tésébõl következõen egyszerû (lásd ábra).
Fejlesztõink a lényegi elemeket C++-ban és
Javában írják, másutt azonban – ahol nem
áll rendelkezésre ilyen képzett csapat – elõ-
fordulhat, hogy csak a COBOL, a Visual
Basic, vagy a PowerBuilder alkalmazható.
Számukra az eTransMan már azért is nagy
segítséget jelent, mert így az új rendszer
megismerése mellett nem kell újabb prog-
ramnyelv használatát is elsajátítaniuk.

Az eTransMan felépítése
Az eTransMan szerkezetének gerince
a Transaction Manager (tranzakciókezelõ),
mely a hibatûrést és a teljesítménykiegyen-
súlyozást, valamint a feladatok ütemezését,
a biztonsági szolgáltatásokat és a lényegi
(az üzleti logikát megvalósító) elemek folya-
matos nyilvántartását nyújtja.
Az alkalmazás felépítése követi a hagyomá-
nyos többrétegû modellt, tartalmaz azonban
néhány kiegészítést is. Szerkezetében külön-

válnak a megjelenítés, a lényegi kód és az
adatelérés szintjei. Jelen felépítés választását
a következõ szempontok indokolták:
• a tranzakciókezelõtõl nagy átviteli tel-

jesítményt vártunk viszonylag szerény
gépteljesítmény mellett;

• olyan moduláris rendszert kívántunk
létrehozni, mely hatékony, megbízható
és könnyen kezelhetõ a mindennapi
munka során;

• lehetõvé kívántuk tenni az elemek fej-
lesztõi számára, hogy a felépítés felületes
ismeretével is könnyen és gyorsan írhas-
sanak programokat e környezet számára.

A tranzakciókezelõ linuxos rendszeren
C/C++ nyelven készült, fordításához pedig
a nyílt forrású gcc fordítót használtuk. Így
a program könnyen átvihetõvé vált bármely
rendszerre, mely támogatja a gcc-t a be-
ágyazott gépektõl egészen az IBM 390-es
nagygépig (ez utóbbi esetben a kitûnõ fel-
építésnek köszönhetõen alkalmazásunk
teljesítménye meghaladta a várt szintet).
Jelenleg az eTransMant két, kétprocesszoros
Pentium III 700-as kiszolgálón futtatjuk.

Negyven helyen 450 felhasználó elérését
teszi lehetõvé, a mûködtetéshez szükséges
alkatrészek összköltsége pedig nem érte el
a 30 000 dollárt. A program csak szükség
esetén foglalja le az erõforrásokat, így
lehetõvé teszi a gyors választ szerényebb
rendszerek esetében is. A futtatás során
az átlagos terhelés nem haladta meg a két
százalékot. Mindezek mellett az eTransMan
lefordított program, így nincs szüksége
értelmezõre a futtatáshoz.
Számos lehetõséggel támogatja a magas
hozzáférhetõséget, így képes az elérési és
idõtúllépési listák feldolgozására, valamint
az elemek önmûködõ újraindítására, és az
eredeti állapotok – önmûködõ vagy felhasz-
nálói közremûködéssel zajló – visszaállí-
tására. A lényegi elemek démonként mû-
ködnek, így lehetõvé teszik az Apache web-
kiszolgáló gyors válaszát. A program azon-
ban a fõalkalmazás adatáramlásának
kezelése mellett az elemek gördülékeny
és hatékony mûködését is megvalósítja.
A hatékony adatátvitelhez az eTransMan
több azonos elem között osztja el a terhe-
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lést, és folyamatosan számon tartja, mely
elem érhetõ el adott tranzakció végrehajtá-
sához. A növekvõ átviteli igény kezelésére
dinamikusan létrehozott elempéldányokat
állít munkába, melyeket feladatuk végrehaj-
tása után megsemmisít. Mindezek lehetõvé
teszik az erõforrások legjobb kihasználását,
kielégítve ezzel a napjainkban felmerülõ
igényeket. A linuxos nyílt kód segítségével
az eTransMan képes a kérelmeket dinami-
kusan hozzárendelni az elemekhez, így az

alkalmazások folyamatainak kezelése igen
rugalmassá válik.
Az ügyfelek és az alkalmazások közti
kapcsolatok hatékony, kétirányú kezelésé-
vel az eTransMan megteremti a kritikus
alkalmazások mûködésének feltételeit,
például a nagymennyiségû központilag
vagy szétszórtan tárolt adatok kezelésének
lehetõségét, a nagy igényeknek megfelelõ
adatátvitelt, az adatok épségét és szava-
tolja a biztonságot, akár folyamatos szol-
gáltatás mellett is.
Az erõforrások felhasználását a beállítási
fájlok szabályozzák, elõbbiek igénybevéte-
lére azonban csak égetõ szükség esetén kerül
sor, így a rendszer gyengébb gépen is gyors
válaszra képes. A beállítási fájlok kezelésére
egy webes felületet is létrehoztunk.
Az eTransMan felépítése a többrétegû
modellt követi. Az adatáramlás a következõ
módon zajlik:
• Értelmes adatügyfelek begyûjtik a feldol-

gozáshoz és megjelenítéshez szükséges
adatokat. Ezek az ügyfelek lehetnek
Linux, Windows 2000/98/95, vagy Mac
munkaállomások, drótnélküli készülékek,
interaktív hangfelismerõ rendszerek, a
Unix csaknem minden kereskedelmi vál-
tozata, kötegelt bevitelek, számítógép-
alapú pénztárgépek, video-adatfolyamok
vagy más, a kívánt adatok bevitelére
alkalmas eszközök.

• Az ügyfelenként különbözõ átalakítók

elõkészítik az adatokat az eTransMan
számára, majd elküldik az adatügyfél
kérelmét a programnak. Így az új ügy-
felek beépítése igen egyszerû, hiszen
csak egy olyan fordítót kell készítenünk,
mely képes az adatokat átalakítani az
eTransMan közös formátumára és 
viszont. A programok lényegi részét tehát
nem kell átírnunk.

• Az eTransMan ellenõrzi a kérelmet, majd
az adatokkal együtt továbbküldi a megfe-
lelõ elemnek.

• Az elemek adatbázis-elérésére számos
módszer ismeretes – csoportunk a költ-
ségek csökkentésére és a hatékonyság
növelésére saját adatbázis-elérõ elemet
fejlesztett ki, mely egy Linux alatt futó
Oracle 8i adatbázissal áll kapcsolatban.
Külsõ adatbázisokkal saját könyvtáraik
segítségével, az ODBC, a JBDC, vagy
nagygépen futó HLLAPI elemmel tudunk
érintkezni. A lényegi programelemek 
visszatérnek a válasszal és a kapott ada-
tokkal az eTransManhez, mely tovább-
küldi azokat az értelmezõhöz – ez a
továbbiakban saját szabályai szerint
alakítja át az adat formátumát.

• Az értelmezõ megkeresi a válaszhoz és
az adatokhoz a megfelelõ sablont, majd
az adatokat egyesítve a sablonnal vissza-
küldi az ügyfélnek az ott megkövetelt
formátumban. A sablonok képesek a kü-
lönálló és a táblázatos adatokat egyazon
válaszban kezelni.

A megjelenítési réteg
Ahogy a tranzakciókezelõ választ kap az
elemektõl, továbbítja a kérelmet leadó kap-
csolati réteghez. Ez olyan formátumra hozza
az eredményt, melyet az ügyfél képes meg-
érteni. Így az ügyfél az adatokat a saját
formátumában kapja meg.
A megjelenítési réteg tervezésekor minde-
nekelõtt arra kellett odafigyelnünk, hogy
a felületet minél egyszerûbben kezelhetõvé
tegyük. Erõfeszítésünk elsõ igazi megmé-
rettetése az volt, amikor meglévõ PC-alapú
böngészõnket vezeték nélküli Palm Pilot
gépekre és mobiltelefonokra írtuk át.
Azt szerettük volna elérni, hogy a használat
során a felhasználók bármilyen egyszerû
eszköz – esetünkben mobiltelefon – segít-
ségével hozzáférhessenek az adatbázisok
tartalmához. A rendszert a gyakorlatban
elsõként egy beteg hazavezetésével próbál-
tuk ki. Böngészõt futtató mobiltelefonon,
illetve vezeték nélküli Palm Pilot gépen
kapta kézhez az útmutatásokat. Fordítási
módszerünk segítségével lehetõvé vált,
hogy webes alkalmazásokat (jelen esetben
egy 150 oszlopos jelentést) egy új sablon
segítségével a vezeték nélküli készülékek
világában is felhasználjunk. Az átírás

WML felületre kevesebb mint négy órát
vett igénybe, és nem volt szükség a lényegi
és az adatbáziselemek átírására. Hason-
lóképpen jártunk el a Palm VIIx esetében
is. Ez szintén négy órát vett igénybe, fõleg
azért mert  nem ismertük a használni kívánt
WML rendszert. A Yankee Group elemzõi
szerint az egészségügyben a vezeték nél-
küli rendszerek 12 millió leendõ felhasz-
nálóra számíthatnak, ami – jóllehet manap-
ság még a világháló korszakát éljük – a ve-
zeték nélküli készülékek uralmát vetíti
elõre. Mindezek miatt rövidlátó terv lenne
olyan rendszert alkotni, mely a vezeték
nélküli eszközök szélesebb körû elterjedése
esetén átírásra szorul.

A kapcsolati réteg
E réteget a felületek és a fordítók alkotják,
melyek az adatokat a lényegi elemek felé
közvetítik, emellett ezek formázzák az
eredeti ügyfeleknek szánt adatcsomagokat
is. Ez utóbbi történhet sablonok segítségé-
vel, így a HTML adhatja például a hagyo-
mányos részletes jelentés formátumát.
A felületek és a fordítók lehetõvé teszik,
hogy a fejlesztõk csak a lényegi progra-
mokkal foglalkozzanak, nem kell törõdniük
azzal, hogy milyen formátumban történik
az adatok továbbítása. A fordítók így a
lényegi elemektõl közös formátumban
kapják az adatokat, és az eredményt szinte
bárhová továbbíthatják – a világhálóra,
interaktív hangfelismerõ rendszerekre,
vezeték nélküli eszközökre, vagy akár
nyomtatókra is.
Ennél is fontosabb azonban az, hogy az
elemek így újra felhasználhatók maradnak
akkor is, ha az adatügyfél megváltozik.
Következésképpen, mivel így sikerült a
megjelenítési és a kapcsolati elemeket elvá-
lasztani a lényegi kódtól, a fejlesztés is
gyorsabbá válik. Másrészrõl ez a rendszer
lehetõvé teszi azt is, hogy a fejlesztõknek 
– és itt most leginkább a webtervezõkre és
a grafikusokra gondolunk – a megjelenítési
réteg megvalósításánál ne kelljen foglalkoz-
niuk azzal, mi történik a lényegi elemekben
vagy az adatbázisok területén.
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Az eTransMan lényegi elemeinek modellje
Az elõzõekben már többször említettük,
hogy az eTransMan felépítése programele-
meken alapul. Az adatügyfelek és mások
kérelmei lényegi elemeket hívnak életre,
a fejlesztõk pedig ezek programozását
végzik, illetve az itt zajló folyamatoknak
megfelelõen módosítják saját elemeiket.
Ez a rendszer lehetõvé teszi az elemek
gyors fejlesztését, és ehhez a programo-
zóknak nem kell feleslegesen sokat tudniuk
a teljes rendszerrõl.

Az általunk készített alkalmazásban szükség
volt arra, hogy az egyes lényegi elemek
elérhetõségét a többitõl függetlenül módosít-
hassuk. Ezzel a gonddal is magunknak
kellett megbirkóznunk, ugyanis az általunk
vizsgált kereskedelmi és nyílt forrású tran-
zakciós felületek közül soknál nem találtunk
ilyen lehetõséget.
Az egészségügyi alkalmazások területén
különleges éberséget kell tanúsítanunk a
rendszerfelügyelet terén, a nehézségeket
még az is tetézi, hogy a teljesítmény- és
biztonsági felügyelet, a hiba- és riasztáske-
zelés, valamint számos hasonló szervezési
gond fokozott nehézséggel jelentkezik szét-
szórt rendszerek esetében. Mindezen felada-
tok megoldása mellett webes felügyeleti
lehetõségeket is beépítettünk, hogy a rend-
szerrel elektronikus kereskedelmi alkalma-
zásokat is lehessen fejleszteni. E lehetõ-

ségek megvalósításának legkézenfekvõbb
módjaként az kínálkozott, hogy a felületi
és fordítóréteg mûködését a Weben keresztül
oldjuk meg – így végül az eTransMant
alkalmazhattuk az eTransMan felügyeletére. 

A adatelvonatkoztatási réteg
Ez a réteg adja az adatbázis-kezelés közös
felületét – segítségével a fejlesztõk úgy
létesíthetnek kapcsolatot különbözõ adatbá-
zisokkal, hogy ehhez nem kell módosítaniuk
a lényegi elemeket.
Fejlesztõinknek tehát nem kell tudomást
szerezniük arról, ha a mélyben valamilyen
adatszerkezeti váltás történt (például áttér-
tünk egy IBM nagygépes DB2-rõl egy
Linux alatt futó Oracle-re), és kódjukat nem
kell különbözõ adatbázisok egyedi tulajdon-
ságaihoz igazítaniuk (így egy elemen belül
nincs szükségünk SQL, vagy HLLAPI
hivatkozások használatára). Mindezt az
teszi lehetõvé, hogy egy erre a célra készült
elem az általános kérelmeket lefordítja a
kívánt adatforrás nyelvére.
Más felületektõl eltérõen, melyek a JBDC,
vagy az ODBC segítségével érintkeznek a
megfelelõ adatbázisokkal, az eTransMan
képes kihasználni az adatbázisok saját
könyvtárait. Ezzel a módszerrel lehetõség
nyílik a gyors adatbázis-elérésre csekély
fenntartási költségek mellett.
Az elemektõl az adatbázisok eljárásaihoz
érkezõ hívásokat egy metaadat-réteg
vezérli, melyet az elempéldányosításkor
hoz létre. Így végül elértük, hogy minden
réteg azt tegye, amihez a „legjobban ért”,
vagyis az adatbázisok írják és olvassák
az adatokat, a fõprogram pedig a lényegi
elemeket futtatja. Az elõbbiek mellett ez
a réteges szerkezet azt is lehetõvé tette
számunkra, hogy az egyik adatkezelõ rend-
szer alatt írt programot egy másikra gond
nélkül átvigyünk.

Adatbázis-kapcsolatok készletezése
Ez a módszer a lehetõ legkevesebbre csök-
kenti az adatbázissal létesített kapcsolatok
számát. A kapcsolatok létesítése ugyanis
fokozottan igénybe veszik az adatbázisokat
és a rendszer erõforrásait, ráadásul rend-
szeres felépítésük és lebontásuk általános
teljesítménycsökkenéshez vezet. A nagy-
mennyiségû tranzakciót lebonyolító kör-
nyezetekben a kapcsolatkészletezés bizto-
sítja az erõforrások hatékony kihasználását,
emellett csökkenti a válaszidõt és növeli
az adatátvitel sebességét.
Napjaink számos adatbázis fejlesztõje az
egyszerre kiszolgálható felhasználók, illetve
egyszerre fenntartható kapcsolatok száma,
vagy az adatbázist mûködtetõ processzorok
összteljesítménye alapján sorolja be termé-
két. Az eTransMan tranzakciós felület nem

ró további jelentõs költségeket a fenntar-
tóra, hiszen a rendszer meglévõ erõforrásai-
val gazdálkodva képes az elérhetõ legjobb
teljesítményre.
Ha átlagos napi terhelésünk alapján kétszáz
egymás melletti kapcsolatra számítunk,
ezek kezelésére hagyományos körülmények
között meglehetõsen gyors gépre lenne
szükség, jelentõs mennyiségû memóriával.
Kétszáz felhasználónkat azonban könnye-
dén kiszolgálhatjuk öt készletezett adat-
bázis-kapcsolattal, lehetõvé téve, hogy
az eTransMan szükség esetén újakat is
kialakítson.

Összefoglalás
Rendszerünk elkészült, és jelenleg sokat
dolgozik. A siker titka pedig az, hogy a
rendszer minden alkotórésze apró, újrain-
dítható és több példányban létezõ elemek
között oszlik el, így adott folyamat lebo-
nyolításához általában több járható út is
elérhetõ. A lényegi elemek – amennyiben
több példány használata egy helyben nem
megfelelõ megoldás – több különbözõ
kiszolgálón is futhatnak, így biztosítva
a folyamatos mûködést akár valamely
kiszolgáló teljes kiiktatása esetén is.
Az eTransMan ilyenkor a mûködésképtelen
kiszolgálón található elemeket elérhetetlen-
nek nyilvánítja, és a folyamatokat másfelé
tereli. A webkiszolgálók esetében ez a
módszer nem újdonság, azonban mostantól
az alkalmazások is élvezhetik az elõnyeit.
Az alkalmazásokkal szemben támasztott
követelmények gyorsan változnak, ahogy
a cégek életében fordulatok állnak be –
semmit sem tekinthetünk állandónak. Sõt,
biztos, hogy a jövõben más lényegi és
adatbáziselemeket fogunk használni, mint
ma. A megfelelõ rendszerfelépítéssel
lényegi elemeinket könnyen más környe-
zetbe helyezhetjük – így tettünk akkor is,
amikor a webes környezetrõl a vezeték
nélküli világba léptünk át. 
Áttekintésünk a szakmai részleteken túl
körvonalaz egy fontos tanácsot – és ez
a cikk valódi tanulsága –, ne kötõdjünk
túl szorosan egyetlen gyártóhoz, módszer-
hez, felülethez, webkiszolgálóhoz vagy
adatbázishoz sem!
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Garry Bennett
(linuxrules@vista-care.com) számí-
tástechnikai osztályvezetõ a VistaCare
nevû egészségügyi szervezetnél.
Több mint 17 év programfejlesztési
tapasztalata van orvosi, közszolgálati
és katonai területen. Szabadidejében
a domborzati térképek rabja, és
gyakorta tervez túrákat Arizonában
és környékén.

Egy beteg adatlapja
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