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Orientim për mjekët amë për veprim me pacientët të cilët dyshohen për tularemi 
            
Rast i dyshimtë është secili pacient me anamnezë pozitive: 
              - Është pickuar nga rriqra, ka pasur kontakt me kafshë potencialisht të sëmurë ose brejtës, si dhe është 
ekspozuar ndaj ujit dhe ushqimit potencialisht të ndotur.  
              - Jeton ose ka qëndruar në vende ku janë diagnostikuar raste të tularemisë (komuna Llozovë, komuna   
Haraçinë)  
           
            Dhe ka simptoma të cilës do nga format klinike të tularemisë: 
 
Më shpesh: gjëndërore, ulçero - gjëndërore, orofaringeale (anginoze), 
 
Më rrallë: okulogjëndërore, mushkërore, intestinale, tifoide ose forma e gjeneralizuar. 
 
Nëse mjeku amë vërteton se bëhet fjalë për rast të dyshimtë të tularemisë, duhet të ndërmarrë hapat në vijim: 
1. Në afat prej 24 orësh pacientin e dyshimtë e udhëzon në Institutin e shëndetit publik të Republikës së Maqedonisë 
për diagnostikim laboratorik.  
2. Në afat prej 24 orësh e informon Qendrën e shëndetit publik (QSHP) ose njësinë e saj rajonale.  
3. Në afat prej 24 orësh QSHP/ NJR (Njësinë rajonale) kryen hetimin epidemiologjik dhe e lajmëron ISHP.   
4. ISHP kryen diagnostikimin laboratorik të rasteve dhe kthen përgjigje deri te QSHP përkatës dhe mjeku amë (jo më 
shumë se 48 orë)! 
5.  Pacientët me rezultat pozitiv për tularemi klasifikohen si raste të vërtetuara.  
6. Rastet e vërtetuara të tularemisë dërgohen në Repartet përkatëse për sëmundje infektive pranë spitaleve të 
përgjithshme ose ato klinike, ose në Klinikën për sëmundje infektive dhe gjendje febrile – Shkup.   
7. Pacientët të cilët kanë pasur material adekuat, por janë negativ, përjashtohen dhe fletëparaqitja për tularemi 
anulohet. Bëhen hetime të tjera klinike dhe laboratorike për diagnozë diferenciale. 
 
E rëndësishme: gjatë marrjes së materialit për analizë mikrobiologjike dhe interpretimit të rezultateve duhet të kemi 
parasysh se antitrupa për F. tularensis detektohen dy javë pas infeksionit ! 
                                           
                                                                                             AFATI KOHOR  
      
Nëse  mostra laboratorike është marrë gjatë 14 ditëve të para të infeksionit, e bëhet analizë për praninë e 
antitrupave, duhet marrë mostër e re për analizë pas kalimit të afatit prej dy javësh.    
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