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Definition of Public Health
Surveillance

“Ongoing and systematic collection, analysis and interpretation of
outcome-specific data essential to the planning, implementation
and evaluation of public health practice, closely integrated with
the timely dissemination of these data to those who need to know.
The final link of the surveillance chain is the application of these
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Percentage of susceptible Organisms Isolated From Sputum, 74 hospitals, Jan - Dec 2017

a : No CLSI Interpretive Criteria. Interprete according to cefoperazone/sulbactam in Enterobacteriacae b : Blood, Pleural Fluid c : Sputum,
f : Interprete according to cefoxitin susceptibility test h : High-Level Aminoglycoside u : Urine, Urine Catheter, Urine Clean - Voided

Ear, Sinus

d

: Interprete according to oxacillin susceptibility test

e

: MIC Interpretive Criteria

Percentage of susceptible Organisms Isolated From Urine, 74 hospitals, Jan - Dec 2017

a : No CLSI Interpretive Criteria. Interprete according to
f : Interprete according to cefoxitin susceptibility test u
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cefoperazone/sulbactam in Enterobacteriacae b : Blood, Pleural Fluid
: Urine, Urine Catheter, Urine Clean - Voided WT : Wild-type

c

: Sputum, Ear, Sinus

d

: Interprete according to oxacillin susceptibility test

e

: MIC Interpretive Criteria
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Percentage of susceptible Organisms Isolated From All Specimen, 74 hospitals, Jan - Dec 2017

a : No CLSI Interpretive Criteria. Interprete according to
f : Interprete according to cefoxitin susceptibility test h

cefoperazone/sulbactam in Enterobacteriacae b : Blood, Pleural Fluid c : Sputum, Ear, Sinus
: High-Level Aminoglycoside u : Urine, Urine Catheter, Urine Clean- Voided WT : Wild-type

d

: Interprete according to oxacillin susceptibility test

e

: MIC Interpretive Criteria

Percentage of susceptible Organisms Isolated From Blood, 74 hospitals, Jan - Dec 2017

a
e

: No CLSI Interpretive Criteria. Interprete according to cefoperazone/sulbactam in Enterobacteriacae b : Blood, Pleural Fluid c : Sputum, Ear, Sinus d : Interprete according to oxacillin susceptibility test
: MIC Interpretive Criteria f : Interprete according to cefoxitin susceptibility test h : High-Level Aminoglycoside u : Urine, Urine Catheter, Urine Clean- Voided

Percentage of susceptible Organisms Isolated From Stool and Rectal Swab, 74 hospitals, Jan - Dec 2017
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