
 Mapy zostały wygenerowane z systemu TESSy. Dane pochodzą z raportów przygotowanych przez ECDC 

w ramach programu monitorowania antybiotykooporności EARS-Net  

http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial_resistance/Pages/index.aspx  

  

Pseudomonas aeruginosa 

Aminoglikozydy - odsetek szczepów opornych (R) 

 

 

 

 

Wrażliwość na antybiotyki szczepów izolowanych z zakażeń inwazyjnych, izolacja z posiewów krwi i płynu 

mózgowo-rdzeniowego 

Odsetek szczepów oznaczony kolorami zgodnie z legendą. 

Kolor ciemnoszary oznacza, że nadesłano dane dla mniej niż 10 szczepów.  

Kolor jasnoszary oznacza brak danych 

56% 

27% 

2005 

2009 



 Mapy zostały wygenerowane z systemu TESSy. Dane pochodzą z raportów przygotowanych przez ECDC 

w ramach programu monitorowania antybiotykooporności EARS-Net  

http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial_resistance/Pages/index.aspx  

  

Pseudomonas aeruginosa 

Karbapenemy - odsetek szczepów opornych (R) 

 

 

 

Wrażliwość na antybiotyki szczepów izolowanych z zakażeń inwazyjnych, izolacja z posiewów krwi i płynu 

mózgowo-rdzeniowego 

Odsetek szczepów oznaczony kolorami zgodnie z legendą. 

Kolor ciemnoszary oznacza, że nadesłano dane dla mniej niż 10 szczepów.  

Kolor jasnoszary oznacza brak danych 

  

25% 

27% 

2009 

2009 



 Mapy zostały wygenerowane z systemu TESSy. Dane pochodzą z raportów przygotowanych przez ECDC 

w ramach programu monitorowania antybiotykooporności EARS-Net  

http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial_resistance/Pages/index.aspx  

  

Pseudomonas aeruginosa 

Ceftazydym - odsetek szczepów opornych (R) 

 

 

 

Wrażliwość na antybiotyki szczepów izolowanych z zakażeń inwazyjnych, izolacja z posiewów krwi i płynu 

mózgowo-rdzeniowego 

Odsetek szczepów oznaczony kolorami zgodnie z legendą. 

Kolor ciemnoszary oznacza, że nadesłano dane dla mniej niż 10 szczepów.  

Kolor jasnoszary oznacza brak danych 

  

21% 

31% 

2005 

2009 



 Mapy zostały wygenerowane z systemu TESSy. Dane pochodzą z raportów przygotowanych przez ECDC 

w ramach programu monitorowania antybiotykooporności EARS-Net  

http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial_resistance/Pages/index.aspx  

  

Pseudomonas  aeruginosa 

Piperacylina - odsetek szczepów opornych (R) 

 

 

 

Wrażliwość na antybiotyki szczepów izolowanych z zakażeń inwazyjnych, izolacja z posiewów krwi i płynu 

mózgowo-rdzeniowego 

Odsetek szczepów oznaczony kolorami zgodnie z legendą. 

Kolor ciemnoszary oznacza, że nadesłano dane dla mniej niż 10 szczepów.  

Kolor jasnoszary oznacza brak danych 

  

30% 

50% 

2009 

2005 



 Mapy zostały wygenerowane z systemu TESSy. Dane pochodzą z raportów przygotowanych przez ECDC 

w ramach programu monitorowania antybiotykooporności EARS-Net  

http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial_resistance/Pages/index.aspx  

  

Pseudomonas aeruginosa 

Fluorochinolony - odsetek szczepów opornych (R) 

 

 

 

Wrażliwość na antybiotyki szczepów izolowanych z zakażeń inwazyjnych, izolacja z posiewów krwi i płynu 

mózgowo-rdzeniowego 

Odsetek szczepów oznaczony kolorami zgodnie z legendą. 

Kolor ciemnoszary oznacza, że nadesłano dane dla mniej niż 10 szczepów.  

Kolor jasnoszary oznacza brak danych 

26% 

31% 

2005 

2009 


