מבזקי חדשות  -חודש יוני 2015

חריש :פועל כבן  30נפל מגובה של כ 9-מטרים באתר בניה ונפצע באורח קשה
חובשים ופאראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לביה"ח הלל יפה גבר כבן  30במצב קשה  ,יציב ,עם
פגיעה רב מערכתית.
פורסם באתר  HNNבתאריך01.06.15 :

כביש  :73רוכב אופנוע כבן  30נפגע מטרקטור ונהרג בצומת תל עדשים  -המשטרה
פתחה בחקירה
רוכב אופנוע נפגע מטרקטור בכביש  73בצומת תל עדשים לכיוון מגדל העמק .פראמדיקים של מד"א קובעים את
מותו של גבר כבן .30
פורסם באתר  HNNבתאריך04.06.15 :

בת ים :נער כבן  17נפצע קשה מפגיעת מלגזה  -פונה לבית החולים
נער כבן  17נפצע קשה מפגיעת מלגזה בר4חוב שמעון הבורסקאי בבת-ים ,פרמדיקים של מד"א ממרחב 'איילון'
העניקו לפצוע סיוע רפואי והוא פונה לבית החולים 'איכילוב' בתל-אביב כשהוא סובל מפגיעה רב מערכתית.
פורסם באתר  HNNבתאריך07.06.15 :

קרית מלאכי :גבר כבן  56נפצע בינוני מחפץ שנפל עליו מגובה באזור התעשייה
ברחוב האסיף באזור התעשייה בקרית מלאכי ,נפל חפץ על פועל כבן  56שנפצע באורח בינוני .פרמדיקים של
מד"א ממרחב 'לכיש' העניקו לפצוע סיוע רפואי והוא פונה לבית החולים 'שיבא' כשהוא סובל מחבלת ראש.
פורסם באתר  HNNבתאריך22.06.15 :

פתח תקווה :ברחוב אברהם קופלמן נפל פועל כבן  25מגובה של כ 8-מטרים ונפצע
באורח בינוני
חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לביה"ח בלינסון גבר כבן  25במצב בינוני ,עם חבלת
ראש וגפיים ,לאחר שנפל מגובה של כ 8-מטרים
פורסם באתר  HNNבתאריך24.06.15 :
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ירושלים :פועל כבן  60נפל מגובה בשכונת בית חנינה  -מצבו קשה
בשכונת בית חנינה בירושלים ,נפל פועל כבן  60מגובה ונפצע קשה .פרמדיקים של מד"א ממרחב 'ירושלים' העניקו
לו סיוע רפואי והוא פונה לבית החולים 'הדסה עין כרם' בעיר.
פורסם באתר  HNNבתאריך28.06.15 :

אור יהודה :מעל  10צוותי כיבוי פעלו בשריפת מחסן חנות  -אין נפגעים
מעל  10צוותי כיבוי ממחוז 'דן' בסיוע כוחות ממחוז 'מרכז' ,פעלו הלילה במשך מספר שעות בשריפת מחסן חנות
באזור התעשייה .הצוותים השיגו שליטה על האש וכיבו את הדליקה .לא דווח על נפגעים.
פורסם באתר  HNNבתאריך28.06.15 :

שימרו על עצמכם ועל בטיחות העובדים שלכם!
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