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Wël ë lëk tënɔŋ kɔc ci rɔ̈m kekë kɔc tuaany në Tïbï (TB)
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Ye wɛ̈t ë ŋu cïï ok yïn yuɔ̈p në tuaany de Tïbï (tb)?
Yïn acïï yök ke yï ye ran cï kän rɔ̈m kekë ran tuaany në Tïbï. Cïmɛn ye kän tuaany ye wuɔ̈k 
kɔc kɔ̈k, anɔŋ diɛɛr lëu bïï yïn ya ran töŋ de kɔc cï wuɔɔk në tuaany de Tïbï. Kë yen, ayeku 
lueel ba rɔt cɔk athem guɔ̈p në tuaany de tïbï ku buk tïŋ na ca wuɔɔk ka tɔ̈ tuaany ku kën 
nyin guɔ dït. Në guɔ̈t ë kë cïï yök, ok alëu buk yïn nyuɔ̈th dhöl de bɛ̈cde bï pial ka yöök ku 
yïn ba ya bɛ̈n në kaamdɔ̈ bï bënë ya caar.

Yeŋö yen ye Tïbï?
Tïbï e tuaany ye beec abï pial mɛn ye baktïria cɔl Maikobaktïriäm tiöbakölothï gɔl. Tuaany kän 
e gɔ̈yɔ̈ɔ̈k, ku në thaadɔ̈ e bɛ̈k kɔ̈k ë guɔ̈p, cïmɛn de yïk rïŋ adheŋ, rok, yom ku ɣän juɛ̈c kɔ̈k 
dɔm.

Ɣɛn acï nyic ran tuaany në Tïbï!
Tɛkdɔ̈ yïn acï lëu ba ran cï rɔ̈m kekë yïn tuaany në Tïbï nyic. Cïmɛn yenë käke tuaany de tïbï 
kä cïï kum nhïïm, ok aaci lëu buk yïn lɛ̈k rin kë ran tuaany në tïbï. Kë yen, ran ë, acï rɔt riɛ̈u 
ku nyooth yïn kë we cï kan yök ku tɛkdɔ̈ ca wuɔɔk në tïbï.

Ye kɔc wuɔɔk në tuaany de tïbï kadï?
Käm ke tïbï aaye thiɛ̈ï në kɔc gup të cïnë ke ɣaal në aliir yic në ran tuaany ë tïbï në gɔ̈yɔ̈ɔ̈k 
ken yiic ka në ke röt, ka të tïïm kek, ka të kët kek, ka të jiɛɛm kek mɛn lëu bïï luɛɛth thii lɔ 
powpow thiäi në aliir yic. Luɛɛth thii lɔ powpow käk alëu bï randɔ̈ ke wɛ̈i në gɔ̈yɔ̈ɔ̈k ke yiic. 
Kɔc juɛ̈c aaye tïbï yök tënɔŋ ran wën rëër ke yen në kaam dït. Aril yic ba wuɔɔk në tïbï tënɔŋ 
randɔ̈ në rɔ̈m thin kor. Tïbï acï ye wuɔɔk në wëu tɔ̈ baai cïmɛn de yïk thiët ku aduuk ka yïk 
telepuun.

Lɛ̈u ba nyic kädi lɔn cïï ɣɛn wuɔɔk në tïbï?
Thëm lëu bïnë yïn caar guɔ̈p aye looi panakïm de puɔ̈u thiääk ke week. Cär kän anɔŋ yic yïk:
1. Thëm de dɛ̈l në Tiöbakulin (aye cɔl thë de Mantoux ëya). Kän cïn diɛɛr, mɛn yenë wɛ̈l thin 

kor tuɔɔm në dɛ̈l yic në raan kök tueeŋ. Thëm kän alëu bï ran cï wuɔɔk në tïbï nyuɔɔth. 
Të cïnë yïn tuɔ̈m guɔ̈p wɛ̈l, ke yïn adhuk panakïm në nïn kee 2 ka 3 diäk yiic ku bïï kë cïï 
yök lɔ lɛ̈k yïn na ye tɔ̈ ka liu.

2. Në thaa dɔ̈, riɛm aye them ka loi thëm de dɛ̈l dɔ̈ pei ku bï kɔc kony në nyïc de kë cïï yök 
në thëm tueeŋ yic.

3. Thuur de puɔ̈u në x-ray alëu bïï looi ku bï nyuɔɔth na tɔ̈ tïbï në gɔ̈yɔ̈ɔ̈kku yiic. Në thaa dɔ̈, 
thuur de puɔ̈u në x-ray alëu bï cït ke tïbï thɛɛr nyuɔɔth, acɔk ya yen ë kuc yïn ye lɔn cïï 
yïn kan tuaany në tïbï.

Ɣɛn acïï toom në wɛ̈l cɔl BCG. Cï wɛ̈l kän lëu bï ɣɛn gël?
Wɛ̈l cɔl BCG e bak de tïbï gël ku e ya tënɔŋ mïth kepɛ̈c. Yïn alëu bïï tuaany de tïbï dɔm acɔk 
ya yen ë cïnë yïn toom në BCG.

Yeŋu ye rɔt looi të cïnë thëm de tïbï yök kë läär yic?
Të lɛ̈ɛ̈r thëm tueeŋu yic, kë thëm alëu bïï bɛrpiny të cïï pɛ̈i kee 2 ka 3 thök. Kän e yaa wɛ̈t 
ye guɔ̈pdu gääu në wiik juɛ̈c ku bï thëm de tïbï jal thök në dɛ̈l kɔ̈u. Kë yen, të göör ë ye bïï 
yï them në kë de rou, ë ka puɔth ba bɛ̈n tëde ye thëm kän ku ba rɔt nyic lɔn cïn yen tuaany 
thin ë tïbï tɔ̈ në yï guɔ̈p. Na ŋoot thëm de rou ë läär yic, ke yïn acï lëu bii bɛr them në 
thëmdɔ̈.
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Ku na yök tïbï në thëm de dɛ̈l (Mantoux) yic?
Na cïï tïbï yök në thëm yic, ke yïn alëu bïï tuɔɔc tënɔŋ akïm nyic tuaany de tïbï apuɔth ku bï 
caar cïmɛn de kë tɔ̈ në x-ray de gɔ̈yɔ̈ɔ̈k yic ku jɔl ya kɔ̈k juɛ̈c kɔ̈k loithook mɛn bïï dubëc laar 
yiic kekë yïn.
Yök de tïbï në thëm de dɛ̈l yic aye nyuɔɔth lɔn cïï yïn wuɔɔk në käm ye tïbï bɛ̈i. (Në thaadɔ̈, 
tïbï thin kor arët alëu bïï yök tënɔŋ kɔc kɔ̈k cïï toom në BCG ka yök ë në wɛ̈t ë kɔ̈k pɛi, kɔ̈k 
cï thiääk kekë tuaany de tïbï). Yök de tïbï në yï guɔ̈p acï ye nyuɔɔth lɔn ë wok yïn në rɔ̈m 
thiɔ̈k cïï yïn yök kekë ran tuaany në tïbï. Na ë yï cï rëër pan tɔ̈ɔ̈ tuaany de tïbï thïn ke dït, 
ke yïn alëu ba ya ran töŋ de kɔc cï dac wuɔɔk në kaam bɛ̈r yic. Na them kɔ̈u, kë ran tök në 
diäk yiic (1/3) në piny nhom arɛ̈ɛ̈r kë nɔŋ guɔ̈p tïbï, acɔk ya yen ë ril yen yic bï ran ë dhiëth 
Ɣothrelia guɔ̈p naŋ tïbï.
Yök de tïbï në yïguɔ̈p (yök de tïbï në thëm de dɛ̈l) ACÏ ye nyuɔɔth lɔn cïï yïn naŋ tuaany de 
tïbï. Kë tɔ̈ thïn, aye nyuɔɔth lɔn lëu bïï yïn tuaany në  tïbï në thaa dɔ̈. Ye nin ku bɛ̈n de yen 
tuaany de tïbï atɔ̈ ke kɔ̈k juɛ̈c kɔ̈k cïmɛn de kaam ë yök yïn ke ran tuaany në tïbï (në wël 
kɔ̈k, na ca wuɔɔk në yen ë yök ë yic ka kɛ̈në wuɔɔk), atɔ̈ ke run ku ëya, ku jɔl ya na nɔŋ yïn 
tuɛnytuɛny juɛc kɔ̈k tɔ̈ ke yïn wënthɛɛr. Dubëc ka akïm abï tuaany laar yic apuɔth kekë yïn.

Lëu bïï wuɔ̈k de Tïbï cuɔp roor në wal?
Wuɔ̈k de tïbï alëu bïï cuɔp roor në wal ku bï tuaany de tïbï gɛ̈l roor ke cï bɔ̈ në nïn tueeŋ 
yiic. Bɛ̈c de tïbï anɔŋ yic dëk de wɛ̈l töŋ yenë kɔc cï tuaany në tïbï beec, wɛ̈l cɔl (isoniazid) 
në kööl thok ëbɛ̈n në pɛ̈i kee dhetem leer në pɛ̈i kee dhaŋuan. Bëc në yee wɛl käk alëu bï tïbï 
cuɔp roor gɔl në 60% leer në 90% tënɔŋ kɔc cï wuɔɔk në tïbï. Bëc në wɛl ë tïbï acïn kë ye 
kɔc diir thïn ku acie kɔc ë nɔ̈k, ku acɔk lɛ̈ŋ arët të ye kɔc kɔc kor. Të cïï dïktor yï gät wɛl ë 
bɛ̈c de tïbï, kë yen ë dïktor ë alëu bï yïn lɛ̈k kä puɔth ë bɛ̈c ku kä rɛc ke.

Nɔŋ dhɔ̈l puɔth kɔ̈k tɔ̈ lëu bïnë tïbï beec të cïï ɣɛn wuɔɔk në tïbï?
Dhɔ̈l atɔ̈. Të yen rɔt yök kë döm de tuaany ë tïbï kor nyin tënɔŋ yïn (ku të yen rɔt yök kë kä 
rɛc ë wɛl ë bɛ̈c ACÏ lik), ë ka lëu bï piath bï ya dhöl de “kɔn tiit ku tïŋ” yen löm bï looi. Dhöl 
kän ayeku nhiaar bïï yï ya thuur puɔ̈u në x-ray në kaam cï thɔ̈ɔ̈ŋ në run ke ren bɔ̈ tueeŋ yiic. 
Apuɔth ku ba nyin ya tïït në cït ke tuaany ë tïbï, mɛn lëu bïk röt gɔl në guɔ̈t ë kaam cï rɔt 
yök ka në kaam wën cïnë yïn thääp ë thuur në x-ray, lɔɔr tënɔŋ akïm de puɔ̈u duɔ̈n thiääk ke 
yïn na gɔl cït röt.

Ku na ŋuɔɔt kë ɣa nɔŋ kɔ̈k gɔ̈r ba thiëëc?
Na nɔŋ yïn kä juɛ̈c kɔ̈k gör bä thiëëc, ka të cï ye yïn ë wël käk deet yiic, ë ka puɔth ba thiëc 
ba jam kekë dubëc ka dïktor de puɔ̈u mɛn lëu bï yïn lär këriɛ̈ɛ̈c ëbɛ̈n yic.

Na gör wël juɛ̈c kɔ̈k tɔ̈ tëde tuaany ë tïbï, ë ka puɔth ba panakïm de puɔ̈u në 
awereŋ cɔl NSW Health Tuberculosis Fact Sheet (wël adöc ye yith tëde tuaany ë 
tïbï muk akutnhom de akïm ë NSW) ka lɔɔr në wɛbthait käk yiic:
http://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/Tuberculosis.aspx

http://www.health.nsw.gov.au/Infectious/tuberculosis/Pages/tuberculosis-factsheets.aspx
(Wël tɔ̈ në thok kɔ̈k yiic cie Yiŋlic)

Nambaa ë Panakïm ë Puɔ̈u tɔ̈ në NSW alëu bïï yök në wɛbthait kë yiic:
http://www.health.nsw.gov.au/Infectious/tuberculosis/Pages/chest-clinics.aspx




