Скорочення і акроніми
A
ABC: airway, breathing, circulation — дихальні шляхи, дихання, циркуляція
ABCA: America, Britain, Canada, Australia — Америка, Британія, Канада,
Австралія
Abd: abdomen — живіт
ABD: autologous blood donation — автологічне донорство крові
ABG: arterial blood gas —гази артеріальної крові
A/C: assist/control — допомога\контроль
AC: hydrogen cyanide — ціанистий водень
ACE: angiotensin!converting enzyme — ангіотензин!перетворювальний ензим
ACLS: Advanced Cardiac Life Support — розширене життєзабезпечення
серця
ACS: abdominal compartment syndrome — черевний компартмент!синдром
ADH: antidiuretic hormone — антидіуретичний гормон
ADMIN: administrative personnel — адміністративний персонал
AE: aeromedical evacuation — аеромедична евакуація
AELT: Aeromedical Evacuation Liaison Team —група зв'язку служби повітря!
ної медичної евакуації
AF: US Air Force — військово!повітряні сили США
AFB: Air Force Base — база військово!повітряних сил
AFI: Air Force Instruction — інструкція військово!повітряних сил
AFJI: Air Force Joint Instruction — спільна інструкція військово!повітря!
них сил
AFP: Department of the Air Force pamphlet — департамент брошур військо!
во!повітряних сил
AFRICOM: Africa Command — африканське командування
AFSC : Air Force Specialty Code — код спеціальності військово!повітряних
сил
AIR EVAC: air evacuation — повітряна евакуація
ALI: acute lung injury — гостре ураження легень
amps: ampules — ампули
AMS: acute mountain sickness — гостра гірська хвороба
AOR: area of responsibility — зона відповідальності
AP: anteroposterior — передньозадній
aPLTs: apheresis platelets — тромбоцитоферез
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AR: Army Regulation — армійський статут
ARDS: acute respiratory distress syndrome — гострий респіраторний дистрес!
синдром
ARDSNet: Acute Respiratory Distress Syndrome Network — мережа гострого
респіраторного дистрес!синдрому
ARF: acute renal failure — гостра ниркова недостатність
ARG: Amphibious Ready Group — група готовності амфібій
ASAP: as soon as possible — якнайшвидше
ASF: Aeromedical Staging Facility — етапний пункт повітряної служби медич!
ної евакуації
ATLS: Advanced Trauma Life Support — розширене життєзабезпечення при
травмах
ATN: acute tubular necrosis — гострий канальцевий некроз
ATNAA: Antidote Treatment Nerve Agent Autoinjector — автоінжектор ан!
тидотної терапії нервового фактора
B
BE : base excess — надлишок основ
BICEPS: Brief!Immediate!Central!Expectant!Proximal!Simple — короткий!не!
гайний!центральний!очікуючий!близький!простий
bid/BID: twice a day — двічі на добу
B.I.G.: Bone Injection Gun — внутрішньокістковий вприскувач
BL: bladder — сечовий міхур
BP: blood pressure — кров'яний тиск
bpm: beats per minute; breaths per minute — скорочень на хвилину, дихаль!
них рухів на хвилину
BRN : business registration number — реєстраційний номер підриємця
BUN: blood urea nitrogen — азот сечовини крові
BURP: Backward Upward Rightward Pressure — натискання назад, догори,
вправо
BVM : bag valve mask — маска з клапаном та мішком
BW: biological warfare — біологічна війна
BZ: benzodiazepine; 3!quinuclidinyl benzilate — бензодіазепін, 3!хінуклідиніл
бензилат
C
Cal: caliber — калібр
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CAR: cabin altitude restriction — межа висоти кабіни
CASEVAC: casualty evacuation — евакуація поранених
Cath: catheter — катетер
CBF: cerebral blood flow — мозковий кровоплин
СВС : complete blood count — загальний аналіз крові
CCATT : critical care air transport team — команда надання невідкладної до!
помоги повітряних сил
CENTCOM: US Central Command — центральне командування США
CFR: case fatality rate — летальність
CG: phosgene — фосген
CHF: congestive heart failure — застійна серцева недостатність
CK: creatinine phosphokinase; cyanogen chloride — креатинінфосфокіназа,
хлорціан
CKT: creatinine kinase — креатинінкіназа
CNS: central nervous system — центральна нервова система
C.O.: cardiac output — серцевий викид
CO2: carbon dioxide — діоксид вуглецю
COCOM: Combatant Command — бойове командування
CONUS: continental United States — континентальна частина США
COPD: chronic obstructive pulmonary disease — хронічна обструктивна хво!
роба легень
CPAP: continuous positive airway pressure — постійний додатковий тиск по!
вітря
CPDA!1: citrate!phosphate!dextrose!adenine — цитрат!фосфат!декстрозоа!
денін
CPG: Clinical Practice Guideline(s) — настанови з клінічної практики
CPK: creatinine phosphokinase — креатинінфосфокіназа
CPP: cerebral perfusion pressure — тиск церебральної перфузії
CPR: cardiopulmonary resuscitation — серцево!легенева реанімація
CPS: Chief of Professional Services — дирекція професійних послуг
CrCl: creatinine clearance — кліренс креатиніну
Cre/Cr: creatinine — креатинін
CRNA: Certified Registered Nurse Anesthetist — сертифікована зареєстрова!
на медсестра!анестезист
CRTS: Casualty Receiving and Treatment Ship — корабель приймання і ліку!
вання поранених
CRVAP: combat!related ventilator!associated pneumonia — пов'язана з бойо!
вими діями вентиляційна пневмонія
CSF: cerebrospinal fluid — спинномозкова рідина
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CSH: Combat Support Hospital — польовий госпіталь
C!spine: cervical spine — шийний відділ хребта
CSW: cerebral salt wasting — втрата церебральних солей
CT: computed tomography — комп'ютерна томографія
CTA: computed tomography angiography/angiogram — ангіографія\ангіо!
грама комп'ютерної томографії
CVA: cerebrovascular accident — інсульт
CVN: this is a ship's hull classification symbol; C = aircraft carrier, V = fixed wing,
N = nuclear powered — класифікація корпусу корабля; С — авіаносець, V
— корабель на підводних крилах; N — з ядерною енергетичною установ!
кою
CX: phosgene oxide — фосген оксид
CXR: chest X!ray — рентгенологічне дослідження грудної клітки
D
D5: 5% dextrose — 5% розчин декстрози
D5NS: 5% dextrose in normal saline — 5% декстроза у фізіологічному сольо!
вому розчині
D5W: 5% dextrose in water — 5% декстроза у воді
D51/2NS: 5% dextrose in 1/2 normal saline solution — 5% декстроза у 1/2 фі!
зіологічному сольовому розчині
DA: Department of the Army — департамент збройних сил
DA PAM: Department of the Army pamphlet — департамент брошур зброй!
них сил
Dbili: direct bilirubin — зв'язаний (прямий) білірубін
DBP: diastolic blood pressure — діастолічний кров'яний тиск
DCCS: Deputy Commander for Clinical Services — заступник командувача
клінічних послуг
DCN: Deputy Commander of Nursing — заступник командувача з догляду за
хворими
DCS: damage control surgery — тактика поетапного лікування ушкоджень та
їх контролю
DD Form: Department of Defense Form — формуляр міністерства оборони
DD Form 572: Blood Donation Record — реєстр донорства крові
DDAVP: 1!deamino!8!d!arginine vasopressin (or Desmopressin) — десмопресин
Ddx: differential diagnosis — диференційний діагноз
DECON: decontamination — деконтамінація
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DIC: diffuse/disseminated intravascular coagulation — дифузне/диссемінова!
не внутрішньосудинне зсідання
DKA: diabetic ketoacidosis — діабетичний кетоацидоз
DNBI : disease and nonbattle injury — захворювання та ураження не військо!
вого характеру
DO2: oxygen delivery — постачання кисню
DOB: date of birth — дата народження
DoD: Department of Defense — міністерство оборони
DoDTR: Department of Defense Trauma Registry — травматологічний реєстр
міністерства оборони
DOW: died of wounds — померлий від ран
DP: diphosgene — дифосген
DPA: diagnostic peritoneal aspiration — діагностична очеревинна аспірація
DPL : diagnostic peritoneal lavage — діаонотичнйи перитонеальний лаваж
DSN: Defense Switched Network — захищена комутована мережа
DVA: Department of Veterans Affairs — департамент у справах ветеранів
DVT: deep venous thrombosis — тромбоз глибоких вен
E
EAC: Echelon Above Corps (or echelon of care) — ешелон, вищий рівня кор!
пусу (стратегічний ешелон)
ECFV: extracellular fluid volume — об'єм зовнішньоклітинної рідини
ECG: electroencephalogram — електроенцефалограма
ECHO: echocardiogram — ехокардіограма
ED: Emergency Department — департамент надзвичайних ситуацій
EDTA: ethylenediaminetetraacetic acid — етилендіамінтетраоцтова кислота
EKG: electrocardiogram — електрокардіограма
ELISA: enzyme!linked immunosorbent assay — ферментний імуносорбентний
аналіз
EMEDS: Expeditionary Medical Support v експедиційна медична допомога
EMT: Emergency Medical Technician — спеціаліст із невідкладної медичної
допомоги
ENT: ear!nose!throat — вухо!ніс!горло
EOD: explosive ordnance disposal — знешкодження вибухового боєприпасу
ePTFE: expanded polytetrafluoroethylene — еластичний політетрафторети!
лен (тефлон)
EPW: enemy prisoner of war — військовополонений
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ER: emergency room — відділення невідкладної допомоги
ERC: en route care — догляд при транспортуванні
ERG: Expeditionary Ready Group — група експедиційної готовності
ET: endotracheal — внутрішньотрахейний
ETT: endotracheal tube — внутрішньотрахейна трубка
EUCOM: European Command — об'єднане командування військ США в
Європі
F
FAST: Focused assessment with sonography for trauma — прицільне ультрасо!
нографічне оцінювання на предмет травми
FDA: US Food and Drug Administration — управління продовольства і меди!
каментів США
FeNa: fractional excretion of sodium — фракційна екскреція натрію
FFP: fresh frozen plasma — свіжозаморожена плазма
FiO2: fraction of inspired oxygen; inspired oxygen — фракція вдихнутого кис!
ню, вдихнутий кисень
FM: field manual — бойовий статут
FMC: full metal case — суцільнометалева оболонка
Fr: French gauge — французький калібр
FS: Flight Surgeon — авіаційний хірург
FST: Forward Surgical Team — передова хірургічна бригада
FWB: fresh whole blood — свіжа цільна кров
G
GA: tabun — табун
GB: sarin — зарин
GCS: Glasgow Coma Scale — шкала коми Глазго
GD: soman — зоман
GF: cyclosarinor cyclohexyl sarin — циклозарінор циклогексил зарин
GI: gastrointestinal — шлунково!кишковий
GOS: Glasgow Outcomes Score — шкала наслідків Глазго
GPW: Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War — Же!
невська конвенція щодо лікування військовополонених
gr: grains — грани
GSW: gunshot wound — вогнепальна рана
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gtt: drops (from the Latin guttae) — краплі (з лат. guttae)
GWS: Geneva Convention for the Amelioration of the Wounded and Sick in Ar!
med Forces in the Field — Женевська конвенція щодо поліпшення долі по!
ранених і хворих у діючих арміях в польових умовах
H
H2O: water — вода
HACE: high!altitude cerebral edema — висотний набряк головного мозку
HAPE: high!altitude pulmonary edema — висотний набряк легень
HBsAg: hepatitis B surface antigen — поверхневий антиген гепатиту В
HBV: hepatitis B virus — вірус гепатиту В
HCG : human horionic gonadotropin — людський хоріонічний гонадотропін
HCV: hepatitis C virus — вірус гепатиту С
HD/H: sulfur mustard — гірчичний газ, іприт
HEAT: high explosive antitank — фугасна протитанкова боєголовка
Hgb: hemoglobin — гемоглобін
H/H: hemoglobin and hematocrit — гемоглобін та гематокрит
HHS: hyperglycemic hyperosmolar syndrome — гіперглікемічний гіперосмо!
лярний синдром
HIDA: hepatobiliary iminodiacetic acid — гепатобіліарна імінодіоцтова кислота
HIPAA: Health Insurance Portability and Accountability Act — Федеральний
закон, прийнятий у 1996 році, що дозволяє багатьом працівникамзберег!
ти медичну страховку, коли вони втрачають або змінюють місце роботи,
і яка захищає конфіденційність даних про стан здоров'я.
HIT: heparin!induced thrombocytopenia — індукована гепарином тромбоци!
топенія
HIV: human immunodeficiency virus — вірус імунодефіциту людини
HN: nitrogen mustard — азотистий іприт
HPMK : hypothermia prevention and management kit — набір для попере!
дження та боротьби із гіпотермією
HR: heart rate — частота серцевих скорочень
HTS: hypertonic saline — гіпертонічний сольовий розчин
HUB: Hospital Unit!Base — служба забезпечення військового польового
госпіталю
HUS: Hospital Unit!Surgical — хірургічна служба військового польового
госпіталю
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I
iCa: hypocalcemia — гіпокальціємія
ICFV: intracellular fluid volume — об'єм внутрішньоклітинної рідини
ICP: intracranial pressure — внутрішньочерепний тиск
ICU: intensive care unit — відділення інтенсивної терапії
ICW: intermediate care ward — проміжний медичний догляд
I:E: inspiration:expiration — вдих!видих
IED: improvised explosive device — саморобний вибуховий пристрій
IM: intramuscular — внутрішньом'язовий
IMV: intermittent mandatory ventilation — переміжна примусова вентиляція
INR: International Normalized Ratio — міжнародний коефіцієнт нормалізації
IO: intraosseous — внутрішньокістковий
I&O: intake and output — поглинання і вивільнення
ISBT: International Society of Blood Transfusion — Міжнародне товариство з
переливання крові
IV: intravenous — внутрішньовенний
IVC: inferior vena cava — нижня порожниста вена
IVV: intravascular volume — внутрішньосудинний об'єм
J
JP: Jackson!Pratt — Джексон!Пратт
JTS: Joint Trauma System — система безперервного догляду в якості інтегро!
ваної системи всіх подій, фаз, рівнів і інтенсивностей травми хворих, не об!
межуючись профілактикою, на догоспітальному етапі, під час лікування
гострих, підгострих захворювань, догляд за хронічними хворими та три!
вала реабілітація
JTTR: Joint Theater Trauma Registry — Додаток до системи упорядкування
даних про травми MC4 зібраних на полі бою для дослідників, які викори!
стовують інформацію для реалізації рішення для поля бою
JTTS: Joint Theater Trauma System — система догляду за пораненими на по!
лі бою чи театрі військових дій зі всіх родів військ для забезпечення опти!
мального шансу для виживання і максимальної можливості для відно!
влення
K
K: clot time; potassium — час зсідання крові, калій
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KCl: potassium chloride — калію хлорид
KIA: killed in action — загинув у бою
KUB: kidneys, ureters, bladder (a frontal supine radiograph) — нирки, сечово!
ди, сечовий міхур (фронтальна рентгенограма у супінованому положен!
ні)
K!wires: Kirschner wires — дроти Кіршнера
L
L: Lewisite — люїзит
LA: left atrium — ліве передсердя
LAT: lateral — латеральний
LD: lethal dose — летальна доза
LHA: label for a Tarawa class ship — маркування корабля класу Тарава
LHD: landing helicopter deck — палуба посадки гвинтокрила
LMA: laryngeal mask airway — повітропровід гортанної маски
LR: lactated Ringer's — розчин Рінґера з лактатом
LUQ: left upper quadrant — лівий верхній квадрант
LV: left ventricle — лівий шлуночок
LZ: landing zone — зона висадки
M
MA: maximal amplitude — максимальна амплітуда
MAC: minimal alveolar concentration — мінімальна альвеолярна концентра!
ція
MAP: mean arterial pressure — середній артеріальний тиск
MCO: Marine Corps Order — розпорядження корпусу морської піхоти
meds: medicine — ліки
MEDEVAC: medical evacuation — медична евакуація
MEF: Marine Expeditionary Force — морські експедиційні війська
MESS: Mangled Extremity Severity Score v ступінь тяжкості стану понівече!
ної кінцівки
MF2K: Medical Force 2000 — медична служба 2000
MFST: Mobile Field Surgical Team — мобільна польова хірургічна бригада
MI : military intelligence — військова розвідка
MMF: maxillary!mandibular fixation — верхньощелепно!нижньощелепна
фіксація
9

Невідкладна військова хірургія
MOPP: Mission!Oriented Protective Posture — засоби захисту орієнтовані на
місію
MRI: magnetic resonance imaging — магнітно!резонансна томографія
MRSA: methicillin!resistant Staphylococcus aureus — метицилін!резистентний
золотистий стафілокок
MTF: medical treatment facility — заклад медичного обслуговування
MVA: motor vehicle accident — нещасний випадок, пов'язаний із транспорт!
ним засобом
MVC: motor vehicle collision — дорожньо!транспортна пригода
MvO2: mixed venous oxygen delivery — змішане постачання киснем венозної
крові
N
N2O: nitrous oxide — закис азоту
N/A: not applicable — непридатний
Na: sodium — натрій
NaCl: sodium chloride — натрію хлорид
NBI : nonbattle injury — ураження не повязані із військовими діями
NaHCO3: sodium bicarbonate — натрію бікарбонат
NATO: North Atlantic Treaty Organization — НАТО (Організація Північно!
атлантичного Договору)
NAVMED P: Department of the Navy publication — видання військово!мор!
ського міністерства
NBC: nuclear, biological, and chemical — ядерний, біологічний, хімічний
NCO: noncommissioned officer — військовослужбовець сержантського складу
NG: nasogastric — носо!шлунковий
NHLBI: National Heart, Lung, and Blood Institute — Національний інститут
серця, легень і крові
NIH: National Institutes of Health — національні інститути здоров'я
NIPR: Nonsecure Internet Protocol Router — незахищена мережа на основі
інтернет!маршрутизаторів
NOE: naso!orbital!ethmoid — носо!орбіто!решітчастий
NP: neuropsychiatric — невропсихіатричний
NPO: nothing by mouth — нічого через рот
NPWT: negative pressure wound therapy — терапія ран від'ємним тиском
NS: normal saline — фізіологічний сольовий розчин
NSAIDs: nonsteroidal antiinflammatory drugs — нестероїдні протизапальні за!
соби
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NSTEMI: non!ST elevation myocardial infarction — інфаркт міокарда без пі!
двищення ST
O
O2: oxygen — оксиген, кисень
OB/GYN: obstetrics/gynecology — акушерство/гінекологія
OCONUS: outside the contiguous United States — поза межами США
ODD: once daily dosing — разова добова доза
OEF: Operation Enduring Freedom — операція "Непохитна Свобода" — наз!
ва всіх військових дій США у відповідь на теракти 11 вересня 200 року
OET: oxygen economizer tube — трубка економайзера кисню
OIF: Operation Iraqi Freedom — операція зі звільнення Іраку
OPNAVINST: Office of the Chief of Naval Operations Instruction — інструк!
ція канцелярії начальника військово!морських операцій
OR: operating room — операційна
P
PA: Physician's Assistant; pulmonary artery; posteroanterior — асистент ліка!
ря, легенева артерія, задньопередній
PaCO2: partial arterial gas pressure (tension) of carbon dioxide — парціальний
тиск діоксиду вуглецю в артеріальній крові
PACOM: Pacific Command — Тихоокеанське військове командування
2!PAMC: pralidoxime chloride — пралідоксим хлорид
PaO2: partial pressure of oxygen in the blood or in arterial blood — парціаль!
ний тиск кисню в крові або в артеріальній крові
PBW: predicted body weight — передбачувана вага тіла
PCWP: pulmonary capillary wedge pressure — заклинювальний тиск у леге!
невих капілярах
pCXR: portable chest X!ray — портативний апарат рентгенографії грудної
клітки
PE: pulmonary embolism — легенева емболія
PEEP: positive end!expiratory pressure — позитивний тиск в кінці видиху
PHTLS: Pre!Hospital Trauma Life Support — всесвітньо відомий ресурс для
вивчення базових і розширених догоспітальних навичок та концепцій до!
помоги при травмі
PI: performance improvement — поліпшення продуктивності
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Невідкладна військова хірургія
PM: preventive medicine; Program Manager — профілактична медицина, про!
грамний менеджер
PMMA: poly(methyl methacrylate) — поліметилметакрилат
PMRC: Patient Movement Requirements Center — центр по забезпеченню
процесу переміщення хворих, поранених, або інших осіб, для отримання
ними медичної та / або стоматологічної допомоги або лікування
PNT: penetrating neck trauma — проникаюча травма шиї
po/PO: per os (by mouth) — через рот
post!op: postoperative — післяопераційний
Pplat: plateau pressure — плато тиску
PRBCs: packed red blood cells — еритроцитарна маса
PR interval: measured from the beginning of the P wave to the beginning of the
QRS complex — PR інтервал — вимірюється від початку зубця P до почат!
ку QRS!комплексу
PRN: as needed — якщо потрібно
PS: pressure support; chloropicrin — підтримка тиску, хлорпікрин
PSI: pounds per square inch — кількість фунтів на квадратний дюйм
PT : prothrombin time — протромбінів час
PTT : partial thromboplastin time — частковий тромбопластиновий час
PvO2: mixed venous oxygen tension — змішаний тиск кисню у венозній крові
Q
q4h: every 4 hours — кожні 4 години
q6h: every 6 hours — кожні 6 годин
q8h: every 8 hours — кожні 8 годин
q12h: every 12 hours — кожні 12 годин
qd: every day — кожну добу
qhs: at bedtime — перед сном
qid/QID: 4 times a day — 4 рази на добу
QRS complex: combination of three graphical deflections on an electocardiogram;
represents ventricular depolarization — QRS!комплекс: комбінація з трьох
графічних вигинів на електрокардіограмі, що виявляє вентрикулярну де!
поляризацію
QT interval: measure of time between start of Q wave and end of T wave — QT!
інтервал: вимірюється від початку зубця Q до закінчення зубця Т
R
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Скорочення і акроніми
R: reaction time; radius/radial — час реакції, радіус/променевий
R4: right patient, right place, right time, right care — система 4 R! відповідний
пацієнт, правильне місце, відповідний час, правиьне лікування/догляд
RA: regional anesthesia; right atrium — регіональна анестезія, праве передсердя
RBC: red blood cell — еритроцит
RDD: radiological dispersal device — радіологічний розсіювальний пристрій
Resus: resuscitation — реанімація
rFVIIa: recombinant factor VIIa — рекомбінантний фактор VIIa
RN: Registered Nurse — зареєстрована медсестра
RPG: rocket!propelled grenade — РПГ ручной противотанковый гранатомёт
rpm: revolutions per minute — число обертів на хвилину
RPR: Rapid Plasma Reagin — швидкий плазмовий реагент
RR: respiratory rate — частота дихання
RSDL: Reactive Skin Decontamination Lotion — реактивний лосьйон для зне!
зараження шкіри
RSI: Rapid Sequence Intubation — швидка послідовна інтубація
RTD: return to duty — повернення до обов'язків
RUQ: right upper quadrant — правий верхній квадрант
RV: right ventricle — правий шлуночок
S
SaO2: percentage of oxygen saturation of hemoglobin — кисневе насичення ге!
моглобіну у відсотках
SAT : saturation — cатурація
SBP: systolic blood pressure — систолічний кров'яний тиск
SCH: subconjunctival hemorrhage — субкон'юнктивальний крововилив
SCre: serum creatinine — креатинін сироватки
ScvO2: central venous oxygen saturation — центральне кисневе насичення ве!
нозної крові
SEAL: SEa, Air, Land — море, повітря, земля (абревіатура морських котиків)
SG: Surgeon General — хірург
Sharps: refers to sharp objects, such as needles, scalpel blades, disposable scissors,
stylets, trocars, broken test tubes, glass, etc. — гострі предмети — як голки,
леза скальпелів, одноразові ножиці, ножі, троакари, розбиті тестові труб!
ки, скляний посуд та ін.
SIMV: synchronized intermittent mandatory ventilation — синхронізована пе!
реміжна примусова вентиляція
SNa: serum sodium — натрій сироватки
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Невідкладна військова хірургія
SOD: Surgeon of the Day — головний хірург дня
SOP: standard operating procedure — стандартна операційна процедура
SPEARR: Small Portable Expeditionary Aeromedical Rapid Response (team) —
є перший з багатьох модулів, з яких складається Системи невідкладної ме!
дичної експедиційноїпідтримки, або EMEDS, що можна транспортувати
для негайного реагування
SpO2: noninvasive pulse oximetry — неінвазивна пульсова оксиметрія
spp.: species — види
SSN: Social Security Number — номер соціального страхування
STANAG: Standardization Agreement — угода про стандартизацію
STEMI: ST elevation myocardial infarction — інфаркт міокарда з підйомом сег!
мента ST
STRATEVAC: strategic evacuation — стратегічна евакуація
ST segment: connects the QRS complex and the T wave — ST!сегмент — спо!
лучає QRS!комплекс з зубцем Т
SvO2: mixed venous oxygen saturation of hemoglobin — змішане кисневе наси!
чення гемоглобіну венозної крові
T
TA: thoracoabdominal (stapler) !— торакоабдомінальний (стаплер)
TBI: traumatic brain injury — травматичне ушкодження головного мозку
Tbili: total bilirubin — загальний білірубін
TBSA: total body surface area — загальна поверхня тіла
T/C : type and crossmatch — група та резус фактор
TCCC: Tactical Combat Casualty Care — Єдиний стандарт медичної допомо!
ги схвалений Американською колегією хірургів і Національною асоці!
ацією ЕМТ для застосування при лікуванні поранених в бойових тактич!
них середовищах
TEG: thromboelastogram — тромбоеластограма
THAM: tromethamine — трометамін
tid/TID: three times a day — тричі на добу
TMD: Theater Medical Director or Trauma Medical Director — начальник ме!
дичної служби театру військових дій або начальник медичної травматоло!
гічної служби
TMDS: Theater Medical Data Store — сховище медичних даних театру війсь!
кових дій
TNC: Trauma Nurse Coordinator — координатор медичних травматологічних
сестер
TO: Theater of Operations — театр військових дій
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Скорочення і акроніми
TOW: tube!launched, optically tracked, wire!guided (missile) — запускається
із труби, оптично наводиться, керується по дротам (ракета)
trach collar: tracheostomy collar — трахеостомний комірець
TRALI: transfusion!related acute lung injury — пов'язане з трансфузією гостре
ураження легень
T/S : type ad screen (blood test) : — група крові/ резус фактор та скринінг на
антитіла
TTP: thrombotic thrombocytopenic purpura — тромботична тромбоцитопе!
нічна пурпура
U
U: ulnar/units — ліктьовий/одиниці
UA : urine analysis — загальний аналіз сечі
UCre: urine creatinine — креатинін сечі
UNa: urine sodium — натрій сечі
UOP: urine output — діурез
UPAC: Universal Portable Anesthesia Complete — універсальний портативний
комплект для анестезії
US: United States; ultrasound — Сполучені Штати, ультразвук
USA: United States Army — сухопутні війська США
USAF: US Air Force — військово!повітряні сили США
USAISR: US Army Institute of Surgical Research — Інститут хірургічних дос!
ліджень армії США
USCG: US Coast Guard — берегова охорона США
USMC: US Marine Corps — корпус морської піхоти США
USN: US Navy — військово!морські сили США
USNS: US Navy ship — військовий корабель США
USPHS: US public health service — служба охорони здоров'я США
USTRANSCOM: US Transportation Command — команда транспортування
США
UV: ultraviolet — ультрафіолет
UXO: unexploded ordnance — боєприпас, що не вибухнув
V
VAC: Vacuum!Assisted Closure — закриття при сприянні вакууму
VAP: ventilator!associated pneumonia — пневмонія, пов'язана зі штучною
вентиляцією легень
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Невідкладна військова хірургія
VBG : venous blood gases — гази венозної крові
VCO2: carbon dioxide production — утворення діоксиду вуглецю
Vd: deadspace volume — об'єм мертвого простору
Ve: minute volume — хвилинний об'єм
VEE: Venezuelan equine encephalitis — венесуельський енцефаліт коней
Vel: velocity — швидкість
VHF: viral hemorrhagic fever — вірусна геморагічна гарячка
VO2: oxygen uptake — поглинання кисню
VRE: vancomycin!resistant enterococci — ванкоміцин!резистентні ентеро!
коки
VT: tidal volume — дихальний об’єм
VX: methylphosphonothioic acid — метилфосфонотіоктова кислота
W
WDMET: Wound Data and Munitions Effectiveness Team — база даних поранень
та ефективності боєприпасів
WIA: wounded in action — поранений у бойових діях
WNL : withing nomal limits — в межах норми
Wt: weight — вага
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