استمارة رقم ( )79أ.م.أ.س

اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

مجهورية مصر العربية
كود احملافظة

مسلسل املنشأة باإلطار

إستمــــــــــــارة
نشاط اإلسعاف الطيب العام
عن السنة امليالدية

من  3112/1/1إىل 3112 / 13 /21

ختضع صحة وسرية البيانات الواردة بهذه اإلستمارة ألحكام القانون
رقم  23لسنة  1791بشأن سرية البيانات الفردية واملعدل بالقانون
رقم  32لسنة 1723

استمارة رقم ( )79أ.م.أ.س

تعليمات استيفاء االستمارة
أوالً وحدة العد :هي مركز أو وحده أو نقطة إسعاف نشاطها الرئيسي تقديم املساعدة األوليـة والفوريـة ألم مصـا
حالة وقوع حادث أو إصابات مفاجئة ويوجد باملنشأة مقومات هـذه اددمـة مـن أجهـزة طبيـة وسـيارات إسـعاف
وأطباء ومسعفني.
ثانياً  :تستوفى البيانات عن املدة الـ تبـدأ

 3112/1/1وتنتهـي

 3112/13/21طبقـ ًا ملـا هـو وارد بـدفاتر وسـ الت

مركز اإلسعاف أو الوحدة أو نقطة اإلسعاف.
ثالثا  :مجلة جداول القسم الرابع متساوية
رابعاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً  :مجلة األضرار الناجتة عن احلوادث تساوم أو تزيد عن عدد احلاالت ال أسعفت خالل العام.
خامسا :عدد الطلعات اإلسعافية تساوم أو تقل عن عدد احلاالت .
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً سادساً :مجلة عمود عدد حوادث املرور فى جدول  3يساوى مجلة حوداث املرور فى جدول . 9
سابعا  :ضع عالمة ( √ ) داخل املربع املناسب فمثالً عند اسـتيفاء بنـد حضـر او ريـ
العالمة

املربع رقم ( )1الذم يشري الي احلضر
حضر ()1

االسعاف الطبى العام

وكـان االختيـار حضـر توضـع

√

ري ()3

2

استمارة رقم ( )79أ.م.أ.س
استمارة رقم ( )79أ.م.أ.س

ختضع صحة وسرية البيانات الـواردة بهـذه اإلسـتمارة
ألحكــام القــانون رقــم  23لســنة  1791بشــأن ســرية
البيانات الفردية واملعدل بالقانون رقم  32لسنة 1723

مجهورية مصر العربية
اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

مسلسل املنشأة باإلطار

كود احملافظة

إستمــــــــــــارة

نشاط اإلسعاف الطيب العام

عن السنة امليالدية من  3112/1/1إىل 3112/13/21

هذه الصفحة تمالء بمعرفة الجهاز
الزيارة :

الزيارة االوىل

تاريخ الزيارة 31 / / :

الزيارة األخرية

الزيارة الثانية

31 / /

31 / /

جزئى

مل تستوفى

كلى
 -1إستيفاء بيانات املنشأة ؟
 -3اسبا عدم االستيفاء (اجلزئى  /الغري مستوفى)
مل يستدل على املنشأة
هدم املنشأة
املنشأة متوقفة مؤقتاً
املنشأة متوقفة نهائياً
أخرى تذكر ........................................................................ ..................................................... :
رفض إعطاء البيانات

بيانات املشتغلني فى اإلستمارة
م
1
3
2
4
3
9
9
2
7

االسعاف الطيب العام

إسم املشتغل

الوظيفة االصلية

طبيعة العمل
االحصائية

التوقيع

باحث
مراجع ميدانى
مشرف ميدانى
مراجع مكتبى
مشرف مراجعة
مرمز
مراجعة ترميز
مدخل بيانات
مراجع إدخال
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استمارة رقم ( )79أ.م.أ.س
ختضع صحة وسرية البيانات الـواردة بهـذه اإلسـتمارة
ألحكــام القــانون رقــم  23لســنة  1791بشــأن ســرية
البيانات الفردية واملعدل بالقانون رقم  32لسنة 1723

مجهورية مصر العربية
اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

مسلسل املنشأة باإلطار

كود احملافظة

إستمــــــــــــارة

()1

نشاط اإلسعاف الطيب العام
بالقطاع احلكومى

عن السنة امليالدية من  3112/1/1إىل 3112/13/21

 -1اسم املنشأة :

...................................................................................................... ..................................................................................................... .............................................

 - 3حمــافظــــة:

 - 2قســــم /مـــركـــز:

.........................................................................

 - 4شيــاخة /مـدينة /قـرية:

......................................................

.......................................................................................................... ..................

حضــــر ()1

 -3حضر  /ري :

ريــــــ

()3

 -9رقم التنظيم /اسم مالك املبنى:

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

 -9اســـــــم الطريـــق /التابـــع:

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

 - 2الرقــم الربيــــدى:
/

 - 7رقـــــم التــليفون :
 - 11رقم التليفون احملمول :
 - 11الفـــــاكــــــس :
 - 13الربيد اإللكرتونى :
 - 12املوقع االلكرتونى :
 - 13سنه تأسيس املنشأه الفعلى :

0

......................................................................................................................... .................... .......................................................... . ............................................................... .................

.................................................... ............................................................................................................... .............................................................................................................................

شهر وسنه بدء التشغيل :

 - 19عدد الطلعات اإلسعافية :
 -19اسم معطى البيان :
 -12الوظيفة :

............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .....................................

.............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................

 -17رقم احملمول :
 -31رقم التليفون :
 -31التوقيع :

........................................................................................

 -22التاريخ :

........................................................................................

( )1تستويف ميدانيا خالل شهر من تارخيه مع مراعاة إتباع تعليمات االستمارة قبل بدء االستيفاء.
الرقم الداخلي (مدير عام اإلدارة العامة إلحصاءات للخدمات)383 :
(فاكس) 03-33033022
لإلستفسار( :تليفون)03-33034041

االسعاف الطيب العام
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القسم الثاني  :العمالة باملنشأة

استمارة رقم ( )79أ.م.أ.س

العمالة
 - 311عدد العاملني
م

فئات العاملني

1

طبيـــــــــــب

3

مراقب حركة

2

رئيس حركة

4

وكيل حركة

3

مساعد حركة

9

مسعـــــــــ

9

سائـــــــــــق

2

أخـــــرون

دائم

مؤقت

مجلة

()1

اجلملة
( )1تشمل (عمال/فراشني.../إخل).

االسعاف الطيب العام
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القسم الثالث  :السيارات واألجهزة واملعدات

استمارة رقم ( )79أ.م.أ.س

السيارات املوجودة خالل العام

املسلسل

البيــــــــــــــان

1

سيارة عناية مركزة

3

سيارة منوذج T5

2

سيارة كرا فرت

4

سيارة منطي

 -211العــــــــدد

مجــــــلة

االسعاف الطيب العام
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تابع القسم الثالث  :السيارات واألجهزة واملعدات
األجهزة و املعدات املوجودة خالل العام

املسلسل

البيــــــــــــــان

1

أجهزة قياس إلنعاش القلب وقياس النبض وبها مونتور

3

أجهزة قياس إلنعاش الصدر وقياس نسبة األكس ني
وبها مونتور

2

جهاز قياس نسبة السكر

4

ســرير

3

نقـــالة

9

أنبــوبة أكس ني

9

أخـــــــرى

استمارة رقم ( )79أ.م.أ.س
()1

 -213العــــــــدد

( )1االجهزة واملعدات املوجودة بالوحدات الثابتة

االسعاف الطيب العام
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القسم الرابع  :توزيع
احلاالت

استمارة رقم ( )79أ.م.أ.س

توزيع احلاالت ال مت إسعافها طبق ًا للنوع والسن خالل العام

فئات السن

 -411النـــــوع
ذكـــــــور

إنـــــــاث

مجلــــة

أقل من 13

41 -13

93 -41

 93فأكثر

مجلــــة

االسعاف الطيب العام
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تابع :القسم الرابع  :توزيع
احلاالت

استمارة رقم ( )79أ.م.أ.س

توزيع احلاالت ال مت إسعافها طبقاً لل نسية ووقت اإلسعاف
واملكان الذم نقل إليه املصا خالل العام

 - 413اجلنسية
البيان

مصرم

غري
مصرى

 - 412وقت اإلسعاف

مجلة

نهاراً

ليالً

مجلة

 - 414املكان الدى نقل إليه املصا
أسع
نقل إىل
مكان
مستشفى
احلادث

نقل إىل
مكان
آخر

مجلة

عدد
احلاالت

االسعاف الطيب العام
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تابع :القسم الرابع  :توزيع احلاالت

استمارة رقم ( )79أ.م.أ.س

توزيع احلاالت ال مت إسعافها طبقاً حلوادث خمتلفةأو إصابات مفاجئة
خالل شهور العام
 - 413أسبا احلوادث
الشــــــــهـر

سقوط من
مرتفعات

انهيار
مبانى

إصابات
أثناء
العمل

أسلحة
نارية
وآالت
حادة
وعقر

غاز سام
شروع فى
وصعق
مشاجرات
انتحار
كهربائي

مغص
كلوم
ومعوم

والدة
عسرة
ونزي

حروق

تسمم

()1

غرق

حوداث
املرور

أسبا
أخرى

مجلة

ينايـــــر
فربايـــر
مـــارس
ابريـــــل
مايــــــو
يونيـــــو
يوليـــــو
أغسطس
سبتمبـــر
أكتوبـــر
نوفمبــر
ديسمبــر

اجلملـــة
( )1تسمم من طعام فاسد أو لدغ عقر أو عض ثعبان  . . .اخل.

االسعاف الطيب العام

11

تابع :القسم الرابع  :توزيع احلاالت

استمارة رقم ( )79أ.م.أ.س

توزيع احلاالت ال مت إسعافها طبق ًا حلوادث املرور خالل شهور العام
 - 419حوادث املرور
الشــــــــــهـر

ترام  -أتوبيسات
نقل عام

سيارات خاصة

دراجة
أو موتوسيكل أو
توك توك

سكة حديد

مرتو األنفاق

وسائل نقل
أخرى

مجلة

ينايـــــر
فربايـــر
مـــارس
ابريـــــل
مايــــــو
يونيـــــو
يوليـــــو
أغسطس
سبتمبـــر
أكتوبـــر
نوفمبــر
ديسمبــر

اجلملـــة

االسعاف الطيب العام
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القسم ادامس  :اإلضرار الناجتة

استمارة رقم ( )79أ.م.أ.س

اإلضرار الناجتة عن احلوادث خالل العام
م

نــــــوع الضـــــــرر

1

وفـــــــــاة
11

توفى قبل وصول اإلسعاف

13

توفى أثناء النقل باإلسعاف

12

توفى داخل نقطة اإلسعاف

14

توفى قبل الوصول ألقر مستشفى

3

نزيـــــــ

2

جـــــروح

4

فقد إدراك

3

اختنـــــاق

9

تســــــمم

9

لدغ حشرات

2

حـــــروق

7

خـــــــــلع

11

كســـــر

11

فتـــــق

13

مواد خمدرة

12

أخرى

14

مجــــــــــــلة

االسعاف الطيب العام

العــــــــــدد

12

