מבזקי חדשות  -חודש אפריל 2015

עפולה  :לוחמי האש פועלים לחילוץ אדם אשר נלכד בפיר מעלית  -חולץ במצב בינוני
צוותי כיבוי מתחנת "עפולה" בצעו שאיבת מים מפיר המעלית לגישה יותר טובה לחלץ את הלכוד ,חובשים
ופראמדיקים של מגן דוד אדום ממרחב " גלבוע" העניקו טיפול רפואי ראשוני לגבר כבן  60במצב בינוני עם חבלות
באגן וגפיים לאחר שנפל מגובה של כ  5מטר .פונה להמשך טיפול בבית החולים "העמק" בעפולה.
פורסם באתר  HNNבתאריך29/04/2015 :

אזור התעשייה חוסן :גבר כבן  40נפל מגובה של כ 12-מטרים ונפצע באורח בינוני
באזור התעשייה חוסן ,נפל גבר כבן  40מגובה של כ 12-מטרים ונפצע באורח בינוני .פרמדיקים של מד"א ממרחב
'אשר' העניקו לו סיוע רפואי והוא פונה לבית החולים 'לגליל' בנהריה.
פורסם באתר  HNNבתאריך24/04/2015 :

תל אביב :פועל נפל מגובה והשתפד על מוט ברזל  -מצבו קשה
ברחוב החשמונאים בתל-אביב ,נפל פועל מגובה שלושה מטרים והשתפד על מוט ברזל .פרמדיקים של מד"א
ממרחב 'דן' ,מעניקים לו סיוע רפואי .לוחמי האש מתחנה אזורית 'תל אביב' ,פועלים במקום לנסר את הברזל ולסייע
בחילוץ הפצוע .מצבו של הנפגע מוגדר קשה.
פורסם באתר  HNNבתאריך22/04/2015 :

יד רמב"ם :אדם נפצע באורח קשה מאוד בהתהפכות משאית  -פונה לבי"ח
בהתהפכות משאית ביד רמב"ם ,נפצע נהג המשאית באורח קשה מאוד .לוחמי האש מתחנה אזורית 'איילון' ,חילצו
את הפצוע שטופל ע"י פרמדיקים של מד"א 'איילון' ופונה לבית החולים .המשטרה בודקת את נסיבות התאונה.
פורסם באתר  HNNבתאריך22/04/2015 :

נהג טרקטור כבן  85שנפצע אנושות בצהרים באורח אנוש בתאונת דרכים מת מפצעיו
בבית החולים 'לגליל' בנהריה ,מת מפצעיו נהג טרקטור כבן  85שנפצע בצהרים באורח אנוש בתאונת חזית אחור
בכפר ג'וליס .הפצוע פונה לבית החולים שם כאמור מת מפצעיו .המשטרה בודקת את נסיבות התאונה.
פורסם באתר  HNNבתאריך07/04/2015 :

נתניה :ברחוב אגם כנרת נפל אדם כבן  30מגובה  -פונה במצב בינוני לבית החולים
חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו טיפול ראשוני לאדם כבן  30אשר נפל מגובה באתר בניה עם פציעות
בגפיים ובחזה.
פורסם באתר  HNNבתאריך06/04/2015 :

שימרו על עצמכם ועל בטיחות העובדים שלכם!
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