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• Léčebné doporučené postupy

Uživatelé metod EUCAST by měli používat diskovou difuzní metodu EUCAST nebo jiné metody
kalibrované na breakpointy EUCAST a terminologii v souladu s tabulkami breakpointů EUCAST.

Nové definice C, I a R při testování citlivosti na antibiotika
Klinické breakpointy a dávkování
Rychlé vyšetření antimikrobní citlivosti přímo z hemokultivačních lahviček
Expertní pravidla a přirozená rezistence
Mechanizmy rezistence
Metodické pokyny pro vyšetřování citlivosti
Vyšetření antibiotické citlivosti bakterií
Často kladené otázky
Videa EUCAST

Případné dotazy směřujte prosím směřujte na autorku českého překladu RNDr. Pavlu Urbáškovou, CSc.

Všechny dokumenty EUCAST naleznete na http://www.eucast.org
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