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NSW Health Factsheet - Dinka

The connection between 
TB and HIV Mɛẗ tɔ ̈në kaam de TB 

ke HIV

Kän athör jam në Tïïbï (TB) ku jɔl ya wɛl̈ wën ye guɔp̈ de raan tiit në Bairoth (dɛɛu ke käm) 
ke HIV, Bairoth ee riɛl de guɔp̈ nyaai ku yök cït juɛc̈ kɔk̈ ke AIDS (Syndrome). Kɔc juɛc̈ nɔŋ 
HIV aaye dac wuɔɔk ku tuɛɛnykë. TB ee töŋ de kek ë tuɛnykë. Na cï yï yök ke nɔŋ TB ka 
yïn ya HIV, kë yen athörë ee këdu.
Kɔc nɔŋ HIV ka AIDS aalëu bïk ɣet në maliöön 40, ku të cït tënë maliöön ke 13 aanɔŋ TB. 
Ku të nɔŋ yïn guɔp̈ HIV ka puɔth ba TB tiɛɛt roor ba rɔt guɔ beec agut bïk liu kaarou HIV 
ku TB. Ku na cï kek ë kä kë kaarou becke bïk liu kë ka lɔ tuaany rac jat nhial.

Bak 1: Tïïbï (TB)

Yeŋu ye TB?
TB ee tuaany ye yök në dɛɛu ke bakterium. Yen ee yɔk̈ yɔɔ̈k̈ rac ku ɣän kɔk̈ ke guɔp̈ yic cï 
mën ë yïk nyith, ku jɔl ya ruɔk, ka ciɛth agut yïk rɛɛl de kɔü. TB alëu bï luuï arët në guɔp̈ic. 
Ku na cï bec apuɔth, kë TB alëu bï kë rac looi në guɔp̈du yic ku tɛkdɔ ̈alëu bï yï nɔk̈.

Ye TB thiäi kadï?
TB bakteria (dɛɛu ke käm) aaye thiɛï në kɔc gup në kueer de aliiric të ɣɔɔl ran wën nɔŋ TB, 
ka dɔl, jam, kët, ka tïïm. Ee kuat ë ran thiɔk̈ nɔŋ TB ku wëëi kë TB adɔm kɔc. Ku ka cie ya 
röm de kä baai cït yïk töny, kubaai, aduuk, ka päät ë yic ku cim randɔ ̈yen ye TB kɔc dɔm.

Ye kä ŋu ye cït ke TB ril? 
Kɔc nɔŋ TB ril aaye:

Aaye guak ka tuɛɛnykë• 
Aaye gup lɔ piny• 
Ee naŋ ɣɔɔl ku arɛɛm ë puɔü (në kaamdɔ ̈alëu bï yic naŋ riɛm)• 

Ee naŋ juɛï ka alïïr,• 
Ku ke dak wakɔü• 
Ku aköl kɔk̈ alëu bï ciɛn̈ • 
cït

Yeŋu ye kaam de wuɔɔ̈c̈ de TB ril ku jɔl ya thiɔɔ̈ŋ̈ cï TB yï thiɔɔ̈ŋ̈ guɔp̈?
Kɔc tuaany në TB ajuɛc̈, cinden adït kek kɔc nɔŋ gup dɛɛu ke käm ke TB. Ku kɔc kɔk̈ aatɔ ̈
TB ke thin ku yen alëu bï bɛn̈ ke ye bakteria de TB ril, ku në ye mɛn aacï tuaany në wɛẗ cï 
bakteria nin në gupken yic. Kek aaciɛẗ kä cï kan tuaany tueeŋ në TB. Ku në ye kënë kë kɔc 
tɔ ̈TB në ke gup këc tïc, kë TB aŋot ë bï tïc në ke gup,  ku ka loi thok tɔŋ kɔc nɔŋ gup HIV. 
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Ku na nɔŋ yïn guɔp̈ TB ril kë yïn:
Anɔŋ TB bakteria ril në yï guɔp̈• 
Tɛk nɔŋ guɔp̈ cït ke atuaany cït, ɣɔɔl, juɛï ka alïïr, • 
dhuk piny de guɔp̈, dɛk̈dït wakɔü
Alëu bï TB bakteria tɛk në kɔc kɔk̈ gup• 
Yïn alëu ba wal lööm bïn ë ke rɔt beec në tuaany• 

Na nɔŋ TB cï rɔt tɔɔ̈ü kë luɛlde ke yïn:
Anɔŋ guɔp̈ TB bakteria ku acï ril• 
Acï lëu ba tuaany• 
Acï lëu ba TB bakteria tɛk në kɔc kɔk̈ gup• 
Alëu ba wal ya lööm bïn ë ke TB ril tiɛɛt roor • 
ke cï dɔm yïn tueŋ

Bak de 2: ee wɛl̈ wën ye raan tiit në tuaany de Bairoth de (HIV)

Yeŋu ye HIV
HIV ee bairoth (dɛɛu ke käm) lëu bïk AIDS bɛɛ̈ï. HIV ee riɛl wën ye taany tiɛɛt wei në 
guɔp̈ic nɔk̈. Na HIV yï dɔm kë luel lɔn cïn naŋ HIV në yï guɔp̈. Luɛlde ee lɔ cï HIV lɔ në 
riɛmdu yic.

Ye HIV lɔ në kɔc gup kadï?
HIV aye yök në guɔp̈ic ke cït riɛm, lɛc̈ ke moc ku adhiëëthic, ku ciɛk ë thïn. HIV ee raan 
ɣok në kuer de riɛm në kaam ë ran tök ka kɔc kaarou.
HIV ee lɔ në kɔc gup në kuɛrkë:

Moc ka tik të cïn kek kondom (kë wën ë ke tiit)• 
Röm de lïbrɔt, tuɔm̈ ku röm de kä ye kɔc ë ke röt toom.• 
Ee lɔ në meth guɔp̈ në kuer ë man të liɛɛc yen, ku thuët ë meth.• 
Lööm de riɛm ka kuat de riɛm. në Australia kuat ë riɛm aye kan caar në HIV jɔk në run 1985.• 

HIV acie lɔ në kɔc në kuer ë: ɣɔɔl, ciɛm̈ ë röt, tïïm, ŋuɔẗ ë luɛɛth, dhiëëu, röm de kä ke 
tem, pɛr̈ɛn̈y ë book nhom, ɣön ë lɔ roor, laak ka kä juɛc̈ kɔk̈ ë kɔc räm.

Ye kä ŋu ye cït ke HIV?
Yïn acï lëu ba jam ë kë ye tïŋ të nɔŋ randɔ ̈guɔp̈ HIV. Kɔc juɛc̈ nɔŋ HIV aaye ke tïŋ ciɛẗ ke 
puɔl gup ku ka nɔŋ cït ke HIV. Alëu bï naŋ run juɛc̈ ke cïn cït lëu bï rɔt nyuɔɔth, ku kɔc 
juɛc̈ nɔŋ HIV aaye röt kuc lɔn tɔ ̈yen ke ke.

Yeŋu ye wuɔɔ̈c̈den yen HIV ku AIDS?
HIV ee riɛl de guɔp̈ nɔk̈. Ku na cï bec yen HIV ka rɛc riɛl ë guɔp̈ ku cïn kë beer yïn ya tiit 
ku ye tuaany yïn dac dɔm ku tɛkdɔ ̈alëu bï yï nɔk̈ yen tuaany. Ku ka ye nyic lɔn cï AIDS ye 
rooc në niööp cien ciɛn̈ riɛl.

Na nɔŋ yïn HIV ke yï nyuɔɔth lɔn:
Nɔŋ yïn dɛɛu ke käm bï AIDS bɛɛ̈ï• 
Cïn yen cït tɔ ̈thïn• 
Lëu bïn ë ye beec• 
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Bak de 3: TB ku HIV – themde ku cäärde
HIV ee guɔp̈ cɔk niɔp – ee tuɛny tuɛny kɔk̈ cɔk buɔ ̈në guɔp̈ic, na nɔŋ yïn HIV ku TB cï rɔt 
tɔɔ̈ü, kë yïn abï tuaany de TB cɔk adït. Të kënë yïn kek ë tuɛny tuɛnykë kaarou beec, ka 
mat ke yic në luɔi ku bïïkë tuaany rac.

Yeŋu ye piathde të them ë ɣa në wɛẗ ë TB të nɔŋ ɣɛn HIV?
Të nɔŋ yïn HIV ka puɔth ba göör cök lɔn nɔŋ yïn TB cï rɔt tɔɔ̈ü, TB cï rɔt tɔɔ̈ü ee rɔt lɔ jɔt të 
nɔŋ kɔc nɔŋ HIV bï ya tuaany de TB. Na cï TB rɔt tɔɔ̈ü cï mën HIV ke yï beec rɔt.

Yeŋu ye piathde të them ë ɣa në HIV të nɔŋ ɣɛn tuaany de TB?
Na nɔŋ yïn tuaany de TB ka puɔth ba kuany cök ba nyic lɔn nɔŋ yïn HIV në kë ye kɔc nɔŋ 
tuaany de TB aköl kɔk̈ aaye naŋ HIV. Kë yen apuɔth bï yï them në HIV cï mën ë cïn ë yï 
them në TB, ku ba rɔt beec.

Ye thëm O lɛü ba looi në wɛẗ de TB?
Thëm thëm kaadiäk aaye looi në pan akïm de puɔü në NSW ku kek aa kïk:

Thëm de dɛl̈ në Tuberkulin (TST), ku ka nyic në thëm de Mantouth (Mantoux test).• 
Thuur de puɔü (chest x- ray)• 
Thëm de luɛɛth• 

Yen ë thëmë ee yï nyuɔɔth lɔn cïn kan naŋ TB (TB cï rɔt tɔɔ̈ü) ka ye TB tɔ ̈thin kën rɔt tɔɔ̈ü. 
Ku akïm de puɔü abï yïn lɛk̈ në thëm kɔɔrkë ba looi.

Ye thëm O yen kɔr ba looi në wɛẗ HIV?
Thëm de riɛm aba looi në pan akïm de nyïny de kuat de guɔp̈ në NSW ka të nɔŋ akïmdu.

Ye wëu kaadï?
Thëm abɛn̈ de TB aye looi apath ke cïn wëu në pan akïm de puɔü në NSW. Yïn akɔr ba 
kaam bïn lɔ nyic ku ka cï kɔr Medïkɛɛ̈r̈ kaad
Ku thëm de HIV aloi apath ya në pan akïm de nyïny de kuat ë guɔp̈ në NSW ku ka cï kɔr 
Medïkɛɛ̈r̈ kaad.
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Bak de 4: TB ku HIV - Bɛc̈den

Bɛc̈ de TB
Tuaany de TB aaye beec ago ya pial ë guɔp̈ tɔŋ kɔc nɔŋ HIV. Bɛc̈ de tuaany de TB aaye looi 
në pɛï ke dhatem në wɛl ke antibaiyotik. Akïm ee yï tïŋ në të yïn wal lɔɔ̈m̈ thin ku bï nyic 
lɔn cï bɛc̈du thök.
TB cï rɔt tɔɔ̈ü në kɔc gup kɔc nɔŋ HIV aye beec aya në pɛï kedhetm në wɛl ke antibaiyotik 
ku bï TB tiɛɛt wei.

Bɛc̈ de HIV
Në ye mɛn acïn bɛc̈ de HIV ku AIDS, ku në ye kënë alooi ë wɛl juɛc̈ bïk HIV ya nyaai ku bï 
bairoth ye riɛl ë guɔp̈ nɔk̈ cuɔt nyin piny amääth. Në bɛc̈ic kë kɔc juɛc̈ aabï gup pial ku lek 
tueŋ ke pïïr ku kä kɛn looikë ke.

Ye wëu kaadï?
Bɛc̈ de TB abɛn̈ apath ke cïn wëu. Ku Medïkɛɛ̈r̈ kaad acï göör.
Bɛc̈ de HIV arɛɛ̈r̈ thïn të nɔŋ raan abɛn̈ nɔŋ Medïkɛɛ̈r̈ kaad në wëu lik.

Bak de 5: kɔk̈ ba ke nyic

Të nɔŋ ɣɛn HIV ka TB lëu bï kökdiɛ ̈rac?

TB:
Të nɔŋ yïn tuaany de TB cï rɔt tɔɔ̈ü ka kë kën rɔt tɔɔ̈ü, ka cï rɛc kökdu në Australia.

HIV:
Na ca ya ran baai ë tɛn̈, ku nɔŋ yïn HIV ka cï rɛc kökdu. Ku në ye kënë kë kɔc yuïc bïk ya kɔc 
baai ë tɛn̈ abɛn̈ aabï yic riɛl në wɛẗ de HIV ku thuura de puɔü të këc kek tiam pan akïm në 
wɛẗ ë löŋ. Kë yen apuɔth ba naŋ ran de lööŋ bï yï cɔk̈ nhom kueer tɔŋ kɔc ke Xön de Kök.

Ciɛn̈ riɔɔ̈c̈
Ciɛn̈ riɔɔ̈c̈, ee ba nyic ke wëlkun ca ke lɛk̈ kɔc ke pan akïm cï bï lɔ aɣeer, aacï lëu bï ke lɛk̈ 
kɔc kɔk̈ ke cie yïn cï ye lueel. Në Australia ee ya dhuŋ de löŋ kɔü tɔŋ kɔc ke pan akïm të 
lök kek wëlku lɛk̈ kɔc kɔk̈.

Agam lööŋ kɔc bï yï waar thok
Yïn alëu ba naŋ agam löŋ wën ë yï waar thok pan akïm ku ɣän kɔk̈ ke looi loi. Ku cï mën ye 
kɔc luï pan akïm kedhiɛ wëlku moony yen ë ke caŋde aya tɔŋ agam lööŋ bïk ke moony aya.
Të luuï yïn në ran ë yï waar thok kë:

Them ba kë riɛɛ̈c̈ abɛn̈ ye lɛk̈ ya deetic• 
Ku juir kë riɛɛ̈c̈ abɛn̈ luel bï ya deetic• 
Thiëc kë thiëc ku ka bï dhuk nhom• 
Cɔk rɔt aye këdɔ ̈deet yic ku gam bï yï them ka bï yï beec• 
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Tɛl̈apun ë kɔc ye kɔc waar thook (TIS) aatɔ ̈thin në piny abɛn̈ në Australia. Na yuïc ke yï 
yuɔp̈ë në  131 450 ku ka bï yï dɔɔ̈r̈ kek ë të yuïc bï jam thin ku ran bï yï waar thok.

Loi looi ë kɔc kony:
Pan akïm de Puɔü
Të kɔɔr yïn pan akïm de puɔü ke yï lɔɔr në:
www.health.nsw.gov.au/publichealth/infectious/tb/pdf/chest_clinics/pdf

Xön de nyïny de guɔp̈ de kuat
Na nɔŋ ɣön de nyïny de guɔp̈ de kuat thiɔk̈ ke yï, ke yï daai në athör ɣer de tɛl̈apuun 
cök piny, ka yuɔp̈ ë kɔc ke nyuuth në ɣön de nyïny de guɔp̈ de kuat në  1800 451 624 

Bï naŋ kä juɛc̈ nyic në HIV në thoŋdu ke yï lɔɔr në:
Luɔɔi de amat nhom de HIV/AIDS ku Xön ë tuaany ë Cuɛn̈y
www.multiculturalhivhepc.net.au

Bï naŋ kä juɛc̈ nyic në  TB në thoŋdu ke yï lɔɔr në:
Luɔɔi de amat nhom de pial ë guɔp̈
www.mhcs.nsw.gov.au

Xön de pial ë guɔp̈ në NSW
www.health.nsw.gov.au/PublicHealth/Infectious/TB/index.asp


