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 6.8الفصل 

 مقاومةالظاهرة  لرصد الوطنية البرامج مواءمة

تابعتهاوم  الحيوية لمضاداتل  

Harmonization of national antimicrobial resistance surveillance 

 And monitoring programmes 
 تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين(  (
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 المادة .6.8.1

البحث  هدف  

  برامج ال ومواءمة ،الحيوية ات لمضاد ل المقاومة ومراقبة رصد وطنية ل برامج لتطوير معايير الفصل هذا يقدم

 المعدة  الحيواني  المنشأ  ذات  والمنتجات   ،للغذاء  المنتجة  الحيوانات   المطبقة علىوالموجودة حالياً لنفس الغرض  

 البشري  لالستهالك

 المادة .6.8.2

 

 المتابعة الرصد و أهداف

الرصد  وفري  قد و .لمضادات الحيويةل المقاومة رصد  برامج   من أساسيًا جزًءا انعتبري الرصد الناشط والمتابعة

  الدول جميع بين التعاونعلى   OIE  منظمة تشجعو(. 1.4  الفصل راجع) إضافية معلومات  انالسلبي  المتابعةو

 لمضادات الحيوية. ل مقاومةال ومراقبةبرصد  تقوم التي األعضاء

 : أجل منالحيوية  مضادات ال مقاومة ومراقبة رصد  الضروري من

 الحيوية  مضادات لل لبكتيرياامقاومة  ومصادر اتجاهات  وتحديد  تقييم. 1

 ؛ الحيوية للمضادات  جديدة مقاومة  آليات  ظهور عن الكشف. 2

 بصحة الحيوان واإلنسان؛  المتعلقة لمخاطرا لتحلي إلجراء الالزمة البيانات  توفير. 3

 والحيوان؛  نصحة اإلنسا  الموضوعة لحمايةات السياسالواردة في  لتوصيات ل أساس إيجاد . 4



بحسن   لتوصيات او  لمضادات الجراثيمات الطبية  وصفإعطاء ال  طرق  لتقييم  الالزمة  معلومات التوفير  .  5

 استخدامها؛

 . الحيوية مضادات ال مقاومةظاهرة  لمكافحةالمطبقة  األعمالنتائج  وتحديد  تقييم. 6

 المادة .6.8.3

 المضادات الحيوية  مقاومة متابعةو رصد  لبرامج العامةالخصائص 

 لدى البكتيريا في مقاومةهذه ال واتجاهات  ،هاانتشار  مدى متابعةو المضادات الحيوية مقاومة رصد  يشكل

ً  جزءاً  والبشر، والبيئة واألغذية  الحيوانات    من  لحد ل األغذية وسالمة الحيوانية الصحة استراتيجيات  من  أساسيا

 عالج في  المستخدمةو للجراثيم المضادة األدوية اختيار وحسن الحيويةالمضادات  مقاومةظاهرة  انتشار

 .الوطنية لألولويات  وفقًا  األعالفاألخذ بعين االعتبار كما يجب . األمراض 

ً  بغيين    يتمالتي  ،البشري لالستهالك عدةمال ةحيواني ال منتجات ال في البكتريامتابعة  أورصد  في النظر أيضا

 . والتوزيع التعبئةمراحل التحضير و ذلك في  بما ،الغذائيخط اإلنتاج  من  مختلفة على مراحل جمعها

العناصر   تشملل علمي أساس  على قائمةالحيوية المتابعة لمقاومة المضادات و الرصد  برامج  تكون أن يجب 

 : التالية 

 االستقصاءات القائمة على اإلحصاء ات  .1

  عند  أو الحية الحيوانات  أسواق فيو المزرعة، في للغذاء المنتجة الحيوانات  ختبارال عينات لا أخذ . 2

 ؛الذبح   

   المنتجة  الحيوانات  من مستهدفة عينات  أخذ  المثال سبيل علىو الشاهدة،للحيوانات منظم برنامج  - 3

 ؛( والقوارض  الطيورك)األمراض  ناقالت و  ،المجترات الكبيرة والصغيرة وقطعان ، للغذاء    

 التشخيصية؛ ريةلمخبالبيانات ا البيطرية الممارسات  تحليل . 4

 ؛لبشريا لالستهالك المعدة حيواني من منشأ المنتجات  واختبار عينات ال أخذ  . 5

 العلفية. المكونات واألعالف  واختبار العينات  أخذ . 6

 المادة .6.8.4

 العينات جمع

 العينات جمع  استراتيجيات . 1

 : ما يلي العينات جمع  استراتيجية تضمن أن، وإحصائي أساس على العينات جمع  يجب  .أ

 ؛الرصد الوبائي بأهداف وتفي   االهتمام موضع القطعان الحيوانية ات العينتمثل أن  ▪



 . العينات  جمع طريقة فعالية ▪

 : التالية راألخذ بعين االعتبار المعايي يجب . ب 

 الحيوانية؛ فأو األعالاألغذية من و أو للغذاء المنتجةمن الحيوانات  ات عينيجب جمع ال ▪

 حيوانية؛ ال نواعاأل ▪

المنتج   نوعالقطيع و في العمرية ات الفئ مثل النوع الحيواني الواحد  ية ضمنالحيوان  فئةال ▪

 الحيواني؛

 والمرض؛  سالمة الصحيةالوضع الصحي للحيوانات كال ▪

  غير العشوائي أو  رأو االختيانوع أو فئة حيوانية محددة، ستهداف كا ات العين  اختيار طريقة ▪

   ؛العشوائي

 الغذائية؛  لمنتجات أو الذبائح أو ا المصران األعور أو البراز مثل العينة نوع ▪

 . العينة حجم ▪

 العينة  حجم. 2

للمضادات الحيوية  المقاومة    عن وجود   بالكشف  للسماح  الكفاية  فيه  بما  كبيًرا  العينة  حجم  يكون  أن  يجب 

 . ومظاهرها  أشكال المقاومة الحالية والناشئةأو اتجاهات  مدى انتشارها أو

 أو ات الحيوية د مضالمقاومة ال أوالمحلية لقطعان ل ممثلة تكون أنمتحيزة بل  العينة أال تكون يجب 

  ، في نوع العينة المقاومةلبكتيريا  ع االنتشار المتوق االعتبار بعين األخذ  معأهمية عناصر أخرى ذات 

 . الموثوقة النتائجو الدقة من المطلوب  والمستوى لمقاومةا وعن أو

  مستوى   على  تجميع  أي  هناك  كان  إذا  ذلك،  ومع.  مستقلة  عينات   على  العينة  حجم  حساب   يعتمد   أن  يجب 

  االنتشار  من المنخفضة المستويات  فيف. لذلك وفقًا العينة حجم  تعديل يجب  ،ات الحيوان أو المؤسسة

ً  العينةحجم لقياس  الدقيقة الطرق تفضيل يجب  ،للمقاومة المتوقع   العينات  استخدام يمكن الو. تقريبيا

 . ة للمضادات الحيوية.المقاوم انتشارنسبة  حساب  فيمنها  البكتيريا عزل  يتم لم التي

 ( 1 الجدولفي واردة ) العينات  مصادر. 3

عن مقاومة   المتوافرة المعلومات  أساس على الحيواني إنتاجها نظم تفحص  أن األعضاء لبلدانا يجب على

التي تهدد  المحتملة المخاطر من قدر بأكبر تسبب ت أن  المرجح من التي المصادراكتشاف من أجل  البكتيريا

 . والحيوان  اإلنسان صحة

 للغذاء المنتجة الحيوانات  . أ

د البل في اإلنتاج بنظام منها مرتبطة العينات  أخذ راد موال للغذاء المنتجة الحيوانات  تكون أن يجب       

المنتجات  حجم    مثل محددة    معاييراستناداً إلى    الختبارها  الموارد   تخصيص   يتم  أن  يجب كما  .  المعني

 . لمضادات الحيوية المقاومة البكتيريا وجود و  للقطعانالغذائية 

 األغذية . ب 



 لالستهالك  والمعدة  ةالمحلية أو المستورد   المنتجات من  بأخذ عينات    األعضاء  الدول  تفكر  أن  يجب 

  انتقال ظاهرة المقاومة للمضادات الحيوية   ألن   نظًرا  ،تابعةالرصد والم  برامج وإدخالها في    البشري،

 .هاماأمراً  يعتبر األغذية طريق عن

 األعالف . ج

معرضة    ألنهاوالمتابعة    برامج الرصد   فيالحيوانية    األعالف  إدخال  في  األعضاء  الدول  تفكر  أن  ينبغي

 .السالمونيالك الحيوية للمضادات  المقاومة بالبكتيرياللتلوث 

 بيئة ال. د 

تكون    أنيمكن    حيث والمتابعة    الرصد   برامج  في   البيئة  أمورإدراج    في  األعضاء  الدول  تفكر  أن  يجب 

 .يتهااستمرار أو المضادات الحيوية مقاومة النتقال  ةهام  وسيلة  يةالحيوان بيئةال

ً ) جمعها واجب ات الالعين نوع. 4  ( 1  لجدولل وفقا

 األقل  على غرامات  5)منها  وذات المقاومة الهامة البكتريا  لعزل كافية بكميات  البراز عينات  جمع  يجب 

 (. لدواجنبكامله من ا لمصران األعوراو  ،والخنازير األبقار من

  ال ما) الخطرةالمقاِومة و البكتريا لعزل كافية بكميات  األعالف الممثلة لكامل الحمولة عينات   جمع ينبغي

ً قد يكون معتمداً لرصد مسببات األمراض  برنامج بأي ربطها يجب التي  و ،(غ  25 عن يقل  .محليا

ً  الميكروبيولوجي الرصد  يوفر قد    من  وغيرها المخاطر الوقاية منبرامج و لتصنيع الغذاء، المعتمد حاليا

 .الذبح بعد  الغذائيخط اإلنتاج  في المقاومة ومراقبة لرصد ل مفيدة عينات  ،لغذاءا سالمة برامج

 مثلة على مصادر العينات وأنواعها ونتائجها. أ1جدول رقم  

  اإلضافية المعلومات 

 التصنيف أو المطلوبة

 اإلضافي 

 المصدر النوع النتائج

العمر والفئات 

الحيوانية، أنواع اإلنتاج  

 إلخ...

االستخدام الطويل األمد  

 لمضادات الجراثيم 

  من) من منشأ حيواني المقاومة البكتيريا انتشار

  بين العالقة(. مختلف المنتجات الحيوانية

 للمضادات الحيوية واستخدامها  المقاومة

البراز أو 

الحليب غير  

 الموضب 

قطيع  

 المنشأ 

غير  البراز أو الحليب 

 الموضب 

 الحيوانات  من الناشئة المقاومة البكتيريا وجود 

الذبح بعد   

 المسلخ البراز



 

 

 المادة .6.8.5

 لرصد والمتابعة برامج الالخاضعة  البكتيريا

 : ة رصد والمتابعال برامج  في البكتيريا من التالية الفئات إدخال  يمكن

 األعضاء  للدولالعائدة  الحيوانية البكتيرية األمراض  مسببات . 1

   الحيوانيةالمرضية  االبكتيري في المضادات الحيوية مقاومة رصد ومتابعةإن . أ

 : أجل منهامة                 

 ؛العامة والصحة الحيوان صحة تهدد قد التي الناشئة المقاومة عن لكشفا ▪

 ؛الجراثيم للمضادات الحيويةحساسية  أنماط في تغيرات اكتشاف  ▪

 المخاطر؛ تحليلمن أجل  معلومات الحصول على  ▪

 ؛ معالجةالطرق  قراراتعن  إلبالغل البيطريين لألطباء بيانات توفير  ▪

 .المخاطر تحليلتجاهات وا الوبائية للدراسات معلومات توفير  ▪

  مسببات األمراض البكتيرية في الحيوان  في للمضادات الحيوية مقاومة حدوث  عن معلومات ال . ب 

  من  أو  البيطرية التشخيصية المختبرات  إلى المرسلة  لسريريةالعينات ا من إماواردة إما هي 

 
المصران  كما هو وارد أعاله

 األعور 

 أو األمعاء 

 

 
 ، الذبيحةتجهيز  بعد  المقاومة البكتيريا انتشار

  ذبيحة أو تلوثهالل للوضع  الصحي  كمقياس 

الذبح خالل  

 الذبيحة 
 

تحضير الذبائح 

 وتوضيبها 

مما   ،تجهيز الذبائح بعد  المقاومة البكتيريا انتشار

 التلوث حدوث و عند الذبح لنظافةا يدل على قلة

 تحضير الذبائح  أثناء

المنتجات  

 الغذائية

 

 ذات المنشأ الغذائي مةوِ المقا  البكتيريا انتشار  

لها  لمستهلكينا تعرض  وبيانات   

المنتجات  

 الغذائية

 

ط البيع  انق

 بالمفرق 
 

 أعالف من الناشئة المقاومة البكتيريا انتشار

لها  لحيوانات ا تعرض  وبيانات  الحيوانات   

مصادر  أعالف حيوانية 

 مختلفة 

  فوراً  - من الحيوانات  مةالمقاوِ  البكتيريا ظهور  مصادر مختلفة    

في بيئة أوسع  أو  

 البيئة المحيطة    
 



تردنا   المضادات الحيوية مقاومة بالمتعلقة  معلومات ال أن رغمو. ظاهرة المقاومة متابعة برنامج

  تحديد   في  أيًضا   مفيدة  أنها   إال  المعالجة،  ألغراض   األول  المقام  في  هي  التشخيصية  المختبرات   من

 من و ذلك ومع. الناشئة المقاومة تحديد خصائص  في تساعد  أن  ويمكن الجديدة المقاومة  أشكال

  في المرضية و البكتيريا في المضادات الحيوية مقاومة انتشار لمدىالدقيقة المعرفة  أجل

 . عينات ال خذ شط ألا ن برنامجتطبيق   ينبغي الحيوانات، من أكبر ات مجموع 

 وإدراجها أنواع البكتيريا المسببة لألمراض الحيوانية  الختيار منسق عالمي جانهمن أجل إيجاد م . ج

 المعايير من أكثر أو واحد  استخدامالبكتيريا ب اختيار ينبغي ،المتابعة لكل بلد الرصد و برامج في

 : التالية 

 ؛ رعايتهو الحيوان صحة على  اتأثير البكتيري  ▪

    العالجية  الخيارات  علىا  البكتيري في المضادات الحيوية مقاومة  على  المترتبة اآلثار  ▪

 . البيطرية الممارسة في 

    لألمراض  التأثيرات االقتصادية)الحيواني  واإلنتاج الغذائي األمن في التأثير   ▪

 ؛ (لها المصاحبة  

للجراثيم   المضادة البيطرية االستخدامات  غالبية عن المسؤولة البكتيرية األمراض  ▪

 ؛(أهميتها  أو ات االستخدامالمصنفة وفقاً لمختلف )

 ؛ الحساسية لكل بكتيريا مرضية ختبارال  منهجيات معتمدة وجود  ▪

ال  التي من مسببات األمراض  للتقليلأخرى برامج  أو الجودة  لضمان  برامج وجود  ▪

 الزراعية والممارسات  اللقاحات  مثل ،لها بظاهرة مقاومة المضادات الحيويةعالقة 

 .الجيدة

  البكتيرية المسببة ألمراض أسماء  ،أعاله المذكورة لمعاييرل استناداً الذي وضع  أدناه، الجدول يتضمن

 شامل   ا جدول غيرهذ و.  للغذاء  المنتجة  الحيوانات   رصد ومتابعة  برنامج  في  إدراجها  المقترح  الحيوانات 

 .لوضع كل بلد  وفقًا  تعديله يجب بل 

  التي الحيوانية البكتيرية األمراض ومسببات المستهدفة الحيوانية األنواع على أمثلة. 2 الجدول

 لألنتيبيوتيك  المقاومة رصد ومتابعة  برامج  في إدراجها يمكن

 جراثيم أخرى جراثيم الضرع جراثيم معوية يةتنفسراثيم ج المصدر

 Pasteurella   multocida Escherichia أبقار

coli 

Staphylococcus 

aureus 

 

 
Mannheimia 

haemolytica 

Salmonella spp. Streptococcus spp. 
 

 Actinobacillus خنازير

pleuropneumoniae 

Escherichia 

coli 

 
Streptococcus 

suis 
  

Salmonella spp. 
  

 دواجن 
 

Salmonella spp. 
 

Escherichia coli 



 

 المنشأ  حيوانية بكتيريا. 1

 السالمونيال . أ

  من  المشتقة الغذائية والمنتجات  للغذاء، المنتجة الحيوانات لدى  السالمونيال من عينات  أخذ  يجب 

  العينات  تؤخذ  أن يفضل والمواءمة،التنسيق  وألغراض . عند الحاجةاألعالف  ومن الحيوان،

 . مطحنةال في األعالفمن  عينات  أخذ و ،المسلخ السليمة الحيوانات  من الحيوانية

  إيواء  فيها يتم التي األماكن في البيئة  من عينات  أخذ  أيًضا والرصد  المتابعة برامج  تشمل قد 

  من  عليهاوالمستحصل  أخرى مصادر منالواردة  البكتيرية زالت ُ  الع  أو مناولتها أو الحيوانات 

 متخصصة.  مختبرات 

  أو   وطنية  معيارية  إجراءات اتباع    يجب   هاسالالت تها وهويوتحديد    عزل البكتريا  القيام بعمليات عند  

 . دولية

   Salmonella. Typhimurium مثل العامة لصحةلالهامة  األنماط المصلية إدخال يجب 

  األخرى زالت المصلية الع   إدراج؛ أما المتابعةو الرصد  برامج في  Salmonella Enteridisو

 .بلد   كل في الوبائي الوضع علىفيتوقف  الصلة ذات 

ها لنمطوفقاً االقتضاء  أو عند  ،المصلي هاوفقاً لنمط   السالمونيال  عزالت    جميع يجب تصنيف

 .متخصصة مختبرات  في الجيني

 كامبيلوبكتر . ب 

.  بها المرتبطة الغذائية المنتجات  أو للغذاء المنتجة الحيوانات  من" كامبيلوباكتر" عزل يجب 

ً هويال وتحديد  عزلم اليت   أن ينبغيكما   تحديد ويتم  معيارية. دولية أو وطنية جراءات إل  ة وفقا

ً   كامبيلوباكترلع زالت ا  . الحيوانية ألنواعل  وفقا

 للبشر  الممرضة األخرى البكتيريا. ج

( MRSA)  يلينس للمت  المقاومة  العنقودية  البكتيريا  مثلية  شرمسببة ألمراض ب  أخرى  بكتيريا هناك  

 رصد ومتابعة   برامج  في  إدخالها  يمكنو  ،Listeria monocytogenes  مونوسيتوجينس  وليستريا

 .لألنتيبيوتيك  المقاومةظاهرة 

 

 

 



 المتعايشة  البكتيريا. 3

 Enterococci     (Enterococcus faecium and E. faecalis)و   E. coli  من  عينات   أخذ   يمكن

 لالستهالك معدة حيواني  منشأ من ومنتجات البيئة المحيطة و للغذاء المنتجة والحيوانات  األعالف من

 . البشري

خزانها   عن  معلومات  يوفر مما كمؤشرات، المتابعة الرصد و برامج  في عادة  البكتيريا  هذه وتستخدم

ومن . لألمراض  المسببة البكتيريا إلى وإمكانيات انتقالها مضادات الحيويةلل مقاومةال لجينات  المحتمل

 . السليمة الحيوانات  منالمسلخ  ضمن البكتيريا هذه عزل يفضل والمواءمة،  التنسيق أغراض أجل 

 

 المادة .6.8.6

 البكتيرية  السالالت تخزين

  ومن األفضل .  األقل  على  التقارير  إعداد   من   االنتهاء  يتم   حتى   اإلمكان  قدرالبكتيرية    العزالت   على  الحفاظ  يجب 

  زالت الع  جميع  تخزين الناتجة من الجرثومية، السالالت  مجموعات أما . دائم بشكل المناسبة زالت ُ  الع خزينت

 . استرجاعية دراسات  إجراءب  تسمحفإنها   سنوات  ذ من

 المادة .6.8.7

 لمضادات الحيويةلالجراثيم   حساسية اتاختبار

 ، البيطري  والطب   البشري  الطب   في  المستخدمة  ،السريرية  األهمية  ذات أو فئاتها    المضادات الحيوية  إدراج  يجب 

  الرجوع   األعضاء  الدول  على  يجب و .  لمضادات الحيويةالبكتيريا والفطريات ل  مقاومةرصد ظاهرة  ل  برامج  في

  االعتراف  مع ،لفعاليتها والمتابعة الرصد من أجل  البيطرية األهمية ذات  الحيويةللمضادات  OIEجدولإلى 

 . المالية لموارد ابسبب ضيق  محدودًا يكون قد  اختبارها تم التي  ات الحيويةمضاد ال عدد   بأن

في   3.1  للفصل  وفقًا  صحيح  بشكل  للمضادات الحيويةالجراثيم    حساسية  ختبارالمعتمدة ال  طرقالاستخدام    يجب 

حساسية   اختبارالمستخدمة في  يةبالطرق المخبر يتعلق فيماوذلك  ،Terrestrial Manual اليابسة دليل

  من  فقط ليسالجراثيم للمضادات الحيوية  حساسية بيانات  عن اإلبالغ يجب كما  . للمضادات الحيوية البكتيريا

ً  بل (،لألنتيبيوتيك مقاومة أو  ةيحساس ) النوعية الناحية ً  أيضا لنمو   (MICs) التثبيط األدنى تركيزات ) كميا

 . (Inhibition zone diameters) التثبيط مناطقرط  ق   أو الجراثيم

 

 

 

 



 المادة .6.8.8

 البياناتأويل وت وتخزين تسجيل

  محددة غير لفترة متاحةعليها لتظل   الحفاظ إلى والحاجة  تخزينها يجب  التي المعلومات  وتعقيد  حجم بسبب . 1

 .البيانات  قاعدة لتصميم بعناية  النظر ينبغي ، الوقت  من    

 إمكانيات اإلجابة على  مدى  بتقييم للسماح ضروري أمر )الباقية دون تفسير( األولية البيانات  تخزين إن. 2

 . المستقبل في التي سوف تطرح تلك ذلك في بما األسئلة، مختلف    

 مختلف  بين البيانات  تبادلعملية  أثناء وتوافقها الحاسوب  لنظم الفنية الشروط األخذ بعين االعتبار ينبغي - 3

 رصد برامج    إلى  هاونقل  المخبرية  للبيانات   األوتوماتيكي  لتسجيلعمليات ا  توافق  أوتشابه  ) اإللكترونية    النظم

  مناسبة   وطنية  بيانات   قاعدة  فيها  جمعأما النتائج فيجب  (.  الحيوية  الجراثيم للمضادات   مقاومةعملية  لومتابعة  

ً  وتسجيلها  : كالتالي  كميا

  الدوائيوفقاً لتركيز المحلول  ميكروبات جراثيم لل تصنيف تثبيط األنتيبيوتيك بشكل .أ

 ؛ (مليلتر لكل بالميكروغرام)

 . لنمو الجراثيم (MICs)  التثبيط األدنى تركيزات أو  .ب 

 : ة العناصر التالي قدر اإلمكان المسجلة المعلومات  تتضمن أن يجب . 4

 العينات؛ أخذ  برنامج. أ

 ؛العينات  أخذ  تاريخ. ب 

 اإلنتاج؛  ونوع الحيوانية األنواع. ج

 العينة  نوع. د 

 العينات؛ أخذ  من الغرض . ـه

 ؛ الحيوية ات لمضاد الجراثيم ل حساسية اختبار طريقة .و

   ؛(افي حال وجوده الجغرافية يةالمعلومات  بيانات ال) الحيوان أو لقطيعمكان منشأ ا. ز

   لتعريفية ا الهوية و ، الصحية الحالة و ، الجسدية الحالةو ، السنك الفردية الحيوانيةصفات ال. ح

 ؛إلخ الجنسو                

 في معالجة الحيوانات.  الحيوية ات مضاد ستخدام الإ. ط

 . ا المعزولة )من الحيوانات أو البيئة المحيطة(البكتيري  معدل. ي



 : التالية  المعلومات  المخبرية البيانات  إبالغ يتضمن أن يجب . 5

 المختبر إسم . أ

 ، الجراثيم عزل  تاريخ. ب 

 ، عنها  اإلبالغ تاريخ. ج

 وأنماطها:  البكتيرية األنواع. د 

 المصلي، النمط. ـه

 البكتيريا، نوع. و

 للمقاومة، الظاهري النمط أو للمضادات الحيوية الحساسية نتيجة. ز

 . الجيني الطراز. ح

   تم  التي زالت الع   عدد  من نسبة أنها على مةمقاوِ  تعتبر التيالجرثومية  زالت الع   عدد  عن اإلبالغ يجب  . 6

 . المستخدمةو المحددة التفسيرية المعايير ذلك في بما اختبارها،     

المقاومة    متوسطة  أو  حساسة  أنها  على  البكتيرية  السالالت   لتصنيف  الفصل  نقاط  السريريالسجل    فيتستخدم    .  7

  تختلف   وقد   ،وطني  أساس  على  هذه  السريرية  التصنيف  نقاط  وضع  يمكنكما  .  لمضادات الجراثيم  مقاومة  أو

 .األعضاء الدول بين

    المعايير و ،الجرثومية للمضادات  الحساسية اختبار طرقو البكتيرية، العزل طرق تسجيل يتم أن يجب  . 8

 .المعتمدة التوجيهية والمبادئ     

  للمضادات بات الميكرو بين درجات حساسية   التمييز طةنق  استخدامالرصد والمتابعة  ألغراض  فضلمن األ  .9

   أو   inhibition concentratrions  Minimalللتثبيط )وقف النمو(  الحد األدنى  توزيعات    إلى  تستند   التي    

 .   وفقاً للنتائج المخبرية البكتيرية لألنواع التثبيط قطر منطقةاألفضل إلى     

    المضادات  مقاومة أنماط بتسجيل  يسمح وهذا. الفردية زلةالع   مستوى على البيانات  جمعاألفضل  من. 10

   استخدام  بشأن ، هااتوفر عند  ، الصلة ذات األخرى  البيانات  إلىباإلضافة  ،على مر الزمن  الحيوية     

  .ةي اإلدار ممارسات األدوية المبيدة للجراثيم مع حسن ال     

 المادة .6.8.9

 السنوية  والتقارير المرجعية المختبرات

 : يقوم بالتالي وطني  مرجعي مركز تعيين األعضاء الدول على يتعين. 1



 ؛ الحيوية مضادات ال مقاومة متابعةو رصد  ببرامج المتعلقة األنشطة تنسيق  . أ

 البلد؛ داخل  المشاركة المختبرات  من المعلومات  وجمع تنسيق. ب  

 . البلد المعني في المضادات الحيوية مقاومة حالة  عن سنوي وضع تقرير. ج

 : على التالي  صولحال من الوطني المرجعي المركز يتمكن أن يجب . 2

 ؛ األولية بيانات ال . أ

 المختبرات؛ بين المعايرة وأنشطة الجودة لضمان الكاملة النتائج . ب 

 المختبرات؛  بين  الكفاءة اختبار نتائج . ج

 ؛ المتابعة أو الرصد   نظامب المتعلقة المعلومات . د 

 . المختارةالمخبرية  الفحوصات طرق  عن معلومات . هـ

 
 


