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Streszczenie
Rekomendacje Europejskiego Komitetu ds. Oznaczania Lekowrażliwości EUCAST (ang. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Te-
sting) obowiązują w Polsce od dnia 1 kwietnia 2011 roku. W celu ułatwienia ich wprowadzenia do rutynowej diagnostyki mikrobiologicznej, na 
stronie internetowej Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Oznaczania Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD) www.korld.edu.pl oraz na 
stronie internetowej Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej www.mikrobiologia.edu.pl zostały opublikowane podstawowe 
dokumenty EUCAST w tłumaczeniu na język polski: „Tabele interpretacji wartości granicznych minimalnych stężeń hamujących (MIC) oraz wielko-
ści stref zahamowania wzrostu, wersja 1.3, 3 stycznia 2011” oraz „Zasady interpretacji wyników oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów – za-
lecenia ekspertów EUCAST, wersja 1, kwiecień 2008”. Na obu wymienionych stronach internetowych zostały również opublikowane dokumenty 
wyjaśniające wątpliwości związane ze stosowaniem zaleceń EUCAST, opracowane przez Zespół ds. wprowadzenia zaleceń EUCAST w Polsce, 
powołany przez Krajowego Konsultanta w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej prof. Walerię Hryniewicz.
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Summary
Guidelines of the European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing EUCAST were implemented in Poland on April 1st, 2011. To enable 
their smooth implementation for the routine microbiological diagnostics, main EUCAST documents translated into Polish: “Breakpoint tables for 
interpretation of MICs and zone diameters, version 1.3, January 5,2011” and “Expert rules in antimicrobial susceptibility testing, version 1, April 
2008” were published on the website of the National Reference Centre for Antibiotic Resistance and Surveillance www.korld.edu.pl and on the 
website of the National Consultant in Medical Microbiology www.mikrobiologia.edu.pl. The recommendations resolving doubt related with the 
implementation of EUCAST breakpoints, prepared by the National Committee for EUCAST guidelines implementation in Poland were also publi-
shed on both websites mentioned above. 


