Մարիաննա Օհանյան
Երևանի Պետական Համալսարան
091-32-01-17
mar-ohanian@yandex.ru

ºÕ³Ý³Ï³íáñáÕ µ³Û»ñÝ Çµñ¨ µÅßÏ³·Çï³Ï³Ý ï»ùëïÇ á×³Ï³½ÙÇã ï³ññ
Եղանակավորման կարգը բավական հետաքրքիր դրսևորում է գտել գիտական
գրականության և մասնավորապես բժշկագիտական տեքստերի մեջ: Անգլերենում
եղանակավորման իմաստը հաղորդվում է եղանակավորող բայերի միջոցով, որոնք
կապակցվելով ստորագյալներին կազմում են բաղադրյալ բայական եղանակավորող
ստորոգյալներ: ºÕ³Ý³Ï³íáñáÕ µ³Û»ñÁ óáõó »Ý ï³ÉÇë ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñáÕÇ
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ
·áñÍáÕáõÃÛ³Ý
ÝÏ³ïÙ³Ùµ
Ï³Ù
ËáëáÕÇ
í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ
·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¥¶³µñÇ»ÉÛ³Ý ì.,2007:272¤: ²ëí³ÍÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³ëï³ï»É
Ñ»ï¨Û³É ûñÇÝ³ÏÇ (1) ÙÇçáóáí.
(1) In mild cases of herpes gestations, symptomatic therapy with oral
antihistamines and topical steroids may be sufficient.
úñÇÝ³ÏÇó å³ñ½ »ñ¨áõÙ ¿, áñ may եղանակավորող բայի գործածությունը
բժշկագիտական խոսույթի սահմաններում նպատակային է: Այն կարելի է ընկալել իբրև
գիտական վարկածÇ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ցուցիչ1 ¥ենÃադրվում է, áñ բոլոր դեպքերը
ուսումնասիրված չեն¤:
Ուշագրավ է հատկապես should եղանակավորող բայի գործածությունը, որի ոճական
արժեքը բավական մեծ է բժշկագիտական տեքստերում: Ներքոհիշյալ ûñÇÝ³ÏÝ»ñáõÙ (2),
(3) should »Õ³Ý³Ï³íáñáÕ µ³ÛÁ Ù³ïÝ³ÝßáõÙ ¿ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇó µËáÕ
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ.
(2) In preparation for operation resuscitation with intravenous fluids should be
started immediately.
(3) Salpingectomy should be performed if future fertility is undesired (e.g.ectopic
pregnancy after tubal ligation), if rupture has destroyed the tube, or if there is persistent
hemorrhage after attempted salphingostomy.
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Եզրույթը առաջին անգամ օգտագործվում է սույն հոդվածում մեր կողմից:
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ì»ñáÑÇßÛ³É

ûñÇÝ³ÏÁ (3)

µ³ó³ïñáõÙ ¿ ³ÛÝ ÙÇïùÁ, áñ »Ã» åïÕ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ

/ÑÕÇáõÃÛáõÝÁ/ ó³ÝÏ³ÉÇ ã¿, ³å³ Ñ³ñÏ ¿ Ñ»é³óÝ»É ³ñ·³Ý¹³ÛÇÝ ÷áÕÁ: Â»å»ï
ù»ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï»ë³µ³ÝÝ»ñÁ »Õ³Ý³Ï³íáñáÕ µ³ÛÇ ³Ûë ·áñÍ³ÍáõÃÛáõÝÁ µ³ó³ïñáõÙ
»Ý áñå»ë ËáñÑáõñ¹, Ëñ³ï, ë³Ï³ÛÝ ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë í»ñÁ Ýßí³Í »Õ³Ý³Ï³íáñáÕ µ³ÛÇ
·áñÍ³ÍáõÃÛáõÝÁ ³éÝãíáõÙ ¿ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý Ñ»ï, áñï»Õ ÝÏ³ïíáõÙ ¿ Ý³¨
å³ñï³¹ñ³ÝùÇ

»ñ³Ý·³íáñáõÙ:

´ժշկագիտական

տեքստերáõÙ

ÁÝ¹·ÍíáõÙ

¿

ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý Should (Logical Should) »Õ³Ý³Ï³íáñáÕ µ³ÛÇ ·áñÍ³ÍáõÃÛáõÝÁ (Êîëþæíàÿ
Â.,1982:64):

àñáß ¹»åù»ñáõÙ ÝÏ³ï»ÉÇ ¿ should »Õ³Ý³Ï³íáñáÕ µ³ÛÇ ³ÛÝåÇëÇ ÏÇñ³éáõÃÛ³ÝÁ,
áñï»Õ ûå»ñ³ïÇí ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÛÝ Ó»éù ¿ µ»ñáõÙ ËáñÑñ¹Ç ¨ áõÕÕáñ¹Ù³Ý
»ñ³Ý·³íáñáõÙ:

(4)History from the patient or accompanying family and friends should be obtained as
quickly as possible and a general physical and pelvic examination should be performed.
(5)A Foley catheter should be inserted into the bladder and urine output maintained at 30
to 50 ml/hour.

(6)The hemoglobin-hematocrit should be repeated during the third trimester and more
frequently if indicated.
ÆÝãå»ë óáõÛó ¿ ï³ÉÇë áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ, »ñµ å³Ñ³ÝçÁ ËÇëï ¿ ¹ñíáõÙ, should բայը
ÇÙ³ëïáí Ñ³í³ë³ñ»óíáõÙ ¿ must »Õ³Ý³ÏáíáñáÕ µ³ÛÇÝ, ¨ í»ñÁ Ýßí³Í ûñÇÝ³ÏÝ»ñáõÙ ³ÛÝ
արտահայտում է պարտավորություն, մի բան, որ խորհուրդ է տրվում, կամ ակնկալվում է, որ
պիտի Ñ»Ýó այդպես արվի: Պարտավորությունն այս դեպքում ավելի բարոյական բնույթ է կրում
(Каушанская 1973: 126): Ø»ñ ûñÇÝ³ÏÝ»ñáõÙ ó³ÝÏ³ÉÇÝ Ñ³ëóíáõÙ ¿ å³ñï³¹ÇñÇ ³ëïÇ×³ÝÇ

(7) Blood should be drawn for routine preoperative tests and for ABO typing and crossmatching of at least 4 U of packed cells.

(8) Both tubes should be carefully examined.
ì»ñáÑÇßÛ³É ûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ(7), (8) ÁÝ¹·ÍáõÙ »Ý ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ should »Õ³Ý³Ï³íáñáÕ µ³ÛÇ
ÏÇñ³éáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³éÝãíáõÙ »Ý ù³ÛÉ»ñÇ Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï,
³ÛëÇÝùÝ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÇó µËáÕ å³ñï³¹ñ³Ýù ¿ ï»ÕÇ áõÝ»ÝáõÙ: ø³ÛÉ»ñÇ
Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ³½¹áõÙ ¿ Ýñ³Ýó Ñ³Ùá½Çã ÉÇÝ»Éáõ íñ³: ´ÅÇßÏÁ ÙÇßï ¿É ¹Åí³ñ³ÝáõÙ ¿ Ëáë»É
ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï Ï³ÝË³ï»ëÙ³Ý Ï³Ù ÇÝã-áñ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç éÇëÏÇ Ù³ëÇÝ:
ÐÇí³Ý¹ÇÝ å»ïù ¿ ¹ñ³Ï³Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ï³É, áñÁ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ Ñ»é³ÝÏ³ñáõÙ Ã»Ïáõ½
Ýí³½³·áõÛÝ ³å³ùÇÝÙ³ÝÁ:
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(9) .Patients scheduled for secondary surgery or reastonomosis should use
contraception until the time of the second operation.
²ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ í»ñÁ Ýßí³Í (9) Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç should »Õ³Ý³Ï³íáñáÕ µ³ÛÁ óáõÛó ¿
ï³ÉÇë å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ,áñÇ ÇÙ³ëïÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ µ³ó³ïñíáõÙ ¿ ïíÛ³É Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ:

(10) If neurologic symptoms are present, a B 12 level should be measured because folic
acid will correct the anemia but not the neurologic symptoms.
ÜÙ³Ý³ïÇå µ³ó³ïñáõÃÛáõÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ï³É Ñ³çáñ¹ (10) Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³ÝÁ, áñï»Õ ËáñÑáõñ¹Ý
Çñ Ù»ç ÏñáõÙ ¿ å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý »ñ³Ý·³íáñáõÙ: ²Ûë ¹»åùáõÙ Ñ³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ µáÉáñ
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç, ³é³í»É ¨ë µÅßÏÇ ³Ù»ÝûñÛ³ åñ³ÏïÇÏ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»ç Ù»Í
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ ùáÙ÷É³Û»ÝëÁ /²Ý·É»ñ»Ý-Ñ³Û»ñ»Ý µ³é³ñ³ÝÁ ï³ÉÇë ¿ compliance µ³éÇ
Ñ»ï¨Û³ÉÃ³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ - Ï³ÝáÝÇ å³Ñå³ÝáõÙ, ½ÇçáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óáõÙ,
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ (Ð³Ùµ³ñÓáõÙÛ³Ý Ü.,È³½³ñÛ³Ý ².,Ð³Ûñ³å»ïÛ³Ý ².2007:119): ²Ñ³í³ëÇÏ,
µÅßÏ³Ï³Ý ³éáõÙáí ÝáõÛÝå»ë Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ µÅßÏÇ Ýß³Ý³ÏáõÙÝ»ñÁ, óáõóáõÙÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõ
ÑÇí³Ý¹Ç å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝ, ó³ÝÏáõÃÛáõÝ, Ý»ñùÇÝ å³ñïù: ²Û¹ ÝáõÛÝ »½ñáõÛÃÁ Ï³ñáÕ ¿
Ýß³Ý³Ï»É µÅßÏÇ ¨ ÑÇí³Ý¹Ç ÙÇç¨ ÷áËÁÙµéÝÙ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï³ñ¹³Ï` ¹ñ³Ï³Ý /µ³í³ñ³ñ/,
³Ýµ³í³ñ³ñ, »ñµ»ÙÝ ¿É ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë µ³ó³ë³Ï³Ý ùáÙåÉ³Û»Ýë:

(11) .Medications that act to paralyze bowel motility, such as diphenoxylate (in Limotol),
should usually be avoided.
Ð³ÛïÝÇ ¿, áñ ÙÇßï ¿É ¹Åí³ñ ¿ Ëáë»É ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï Ï³ÝË³ï»ëÙ³Ý Ï³Ù ÇÝãáñ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç éÇëÏÇ Ù³ëÇÝ, ³Û¹ å³ï×³éáí should »Õ³Ý³ÏáíáñáÕ µ³ÛÇ
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛ³Ý »ñ³Ý·³íáñáõÙÁ Ñ³ëÏ³óíáõÙ ¿ Ñ³Ù³ï»ùëïÇó, ÇÝãå»ë Ý³Ëáñ¹Ý»ñÁ
(9), (10), (11):

Ð³çáñ¹ (12) Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ ÁÝÏ³ÉíáõÙ ¿ áñå»ë
ËáñÑáõñ¹ Ï³Ù ó³ÝÏ³ÉÇáõÃÛáõÝ, ÇëÏ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý Çñ³Ï³Ý áõ áñáß³ÏÇ
Ýå³ï³ÏÇ áõÕÕí³Í:

(12) Metronidazole should not be administered in the first 12 to 16 weeks of pregnancy.
Aminoglycosides such as gentamicin should be considered as initial therapy until microbial
antibiotic sensitivities become available.
ä»ïù ¿ ÑÇí³Ý¹ÇÝ ×ß·ñÇï óáõóáõÙÝ»ñ ï³É ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, ÇÝã ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï ³Ý»É, ÇÝãÇÝ Ó·ï»É,
ÇÝãå»ë

å³Ñ»É:

Ð³ßíÇ

³éÝ»Éáí

Ù³ÝÏ³µ³ñÓáõÃÛ³Ý

¨

·ÇÝ»ÏáÉá·Ç³ÛÇ

åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ

Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ Ñ³ïÏ³óÝ»É µÅßÏÇ` ÑÇí³Ý¹Ç
Ñ»ï É³í³·áõÛÝ ÷áËÁÙµéÝÙ³Ý Ñ³ñó»ñÇÝ: ´³í³Ï³Ý ¿ ÙÇ³ÛÝ µÅßÏÇ ·ñ³·»ï ËáëùÁ /µÅßÏ³Ï³Ý
ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó/, µ³Ûó µ³ó³ñÓ³Ï ³Ý³ñ¹ÛáõÝ³í»ï /ÑÇí³Ý¹Ç Ñ³Ùá½ÙáõÝùÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó/,
áãÇÝã ãÇ µ»ñÇ µ³óÇ íÝ³ëÇó: ²Ûëï»Õ Ñ³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ ÑÇí³Ý¹Ç Ñ»ï ½ñáõó»Éáõ ³ñí»ëïÁ, Ýñ³
Ñ»ï »ñÏËáëáõÃÛáõÝ í³ñ»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ áã ÙÇ³ÛÝ µÅßÏÇ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ, ³ÛÉ¨ áñáß³ÏÇ ã³÷áí
ßÝáñÑ ¿ å³Ñ³ÝçáõÙ:
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úñÇÝ³ÏÝ»ñÇ

í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÇó

³ÏÝÑ³Ûï

¿

¹³éÝáõÙ,

áñ

Ýպատակահարմարություն

արտահայտելիս should եղանակավորող բայն ավելի հաճախ է գործածվում: Այն հաճախ ցույց է
տալիս

առնչություն

իրական

շոշափելի

փաստի

հետ:

Մեր

օրինակներում

should

եղանակավորող բայÁ հիմնականում հանդիպում է հաստատական կառույցներում և ընգծում է
ոչ միայն նպատակահարմարության փաստը, այլև անհրաժեշտության: Արտալեզվական հիմքի
առկայությունը նույնպես շեշտվում է, քանի որ ոչ նշված կերպով վարվելու դեպքում
ակնկալվում է ոչ այն արդյունքը, որը կբերի հարցի լուծման: Նշված օրինակներում should
եղանակավորող բայը թվում է թե ունի կատեգորիկ գործածություն. Նպատակահարմարությունը
բարձրանում է անհրաժեշտության մակարդակի: Կարելի է նույնիսկ եզրակացնել, որ should
եղանակավորող բայը տեքստի տվյալ տարատեսակի համար ունի ոճակազմիչ նշանակություն,
որը խոսույթի մակարդակով նշուÛթավորված է և պայմանավորված է արտալեզվական
գործոններով /հիվանդության դրական ելքը` ապաքինումը դառնում է այդ էական գործոններից
մեկը/: Î³ëÏ³Í ãÏ³, áñ µÅßÏÇ ¨ ÑÇí³Ý¹Ç ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ »Ý: ¸³
Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ¨ µ³ñáÛ³-¿ÃÇÏ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÙÇ Ù»Í Ñ³Ù³ÉÇñ ¿, áñÇÝ ÙÇßï µÅÇßÏÁ
Ñ³ñÏ³¹ñí³Í ¿ µ³Ëí»É: ºñµ»ÙÝ Í³·áõÙ »Ý áã µÅßÏ³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ Ñ³ñó»ñ: ´ÅÇßÏÁ å»ïù ¿
ûÅïí³Í ÉÇÝÇ Ýáõñµ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ½·³óáÕáõÃÛ³Ùµ, ¨ ³Ûëï»Õ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý
Ùßï³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù:Ð³çáÕáõÃÛáõÝÁ µáõÅÙ³Ý Ù»ç ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ íëï³Ñ»ÉÇ
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·Çï³Ï³Ý Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÏóáõÃÛ³Ùµ: ÆëÏ ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ
ï»ËÝÇÏ³å»ë Ñ³·»ó³Í µÅÇßÏÁ å»ïù ¿ áã ÙÇ³ÛÝ µáõÅÇ, ³ÛÉ¨ Ï³ñáÕ³Ý³ Ëáë»É Çñ ÑÇí³Ý¹Ç
Ñ»ï:
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