Важливі військовомедичні терміни
Аеромедична евакуація — переміщення осіб під медичним наглядом до ме
дичних лікувальних закладів або між ними за допомогою повітряного транс
портування.
Категорія санітарних втрат — застосовується для детальної класифікації са
нітарних втрат, призначеної для системи звітності. Базується на характері
санітарних втрат і статусі поранених. Категорії санітарних втрат включають
такі поняття, як убитий в бою, померлий від ран, отриманих в бою, і пора
нений в бою.
Евакуація поранених — нерегулярне переміщення поранених до медичних
лікувальних закладів та між ними. Див. також CASEVAC.
Померлий від ран, отриманих в бою — категорія санітарних втрат, що стос
ується випадків ураження осіб внаслідок ворожих дій (але не терористич
них актів), які померли від ран чи інших отриманих у бою ушкоджень після
того, як потрапили до медичного лікувального закладу. Див. також DOW.
Вбитий у бою — категорія санітарних втрат, що стосується випадків уражен
ня осіб внаслідок ворожих дій (але не терористичних актів), які загинули
одразу або померли перед тим, як потрапити до медичного лікувального за
кладу. Див. також KIA.
MEDEVAС — медична евакуація.
Медичні працівники, що евакуюються — особи з числа персоналу, що отри
мали поранення, ушкодження чи захворіли і потребують переміщення до ме
дичних лікувальних закладів або між ними.
Медичний лікувальний заклад — заклад, що призначений для надання від
повідним особам лікарської і/або стоматологічної допомоги. Див. також
MTF.
Поранений у бою — категорія санітарних втрат, що стосується випадків
уражень осіб внаслідок ворожих дій (але не терористичних актів), які заз
нали ушкоджень внаслідок дії зовнішніх засобів ураження. Термін охо
плює всі види поранень та інших ушкоджень, отриманих у бою (проникні або
наскрізні рани, забої тощо). До них належать переломи, опіки та вибухові
контузії, всі наслідки дії біологічних і хімічних засобів ведення війни, впли
ву іонізуючої радіації чи інших засобів масового знищення. Статус поране
них внаслідок дії ворожих сил може бути класифікований як "дуже важкох
ворий або поранений", "важкохворий або поранений", "тимчасова втрата
боєздатності" або "легко поранений". Див. також WIA.
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