מבזקי חדשות חודש נובמבר 2016
פועל נפגע ממלגזה במועצה האזורית מגידו ,מצבו קשה
פועל נפגע ממלגזה במפעל בקיבוץ במועצה האזורית מגידו .חובשים מתנדבים ב’איחוד הצלה’ העניקו
טיפול רפואי לגבר כבן  58במצב קשה כשהוא סובל מחבלת ראש ,אמבולנס מד”א פינה אותו לבית החולים
רמב”ם להמשך טיפול.
פורסם באתר 31.10.16 hnn
שתי משאיות התנגשו בכביש  1סמוך לבן שמן

שתי משאיות התנגשו בכביש  1סמוך לבן שמן ,חובשים מתנדבים ב’איחוד הצלה’ העניקו טיפול רפואי
לנפגע  2באורח קל ,אמבולנס מד”א פינה את הנפגע לבית החולים להמשך טיפול.
פורסם באתר 10.11.16 hnn
פועל נפגע מחפץ כבד ,נפל לפיר מעלית ונהרג
פועל כבן  40נפגע ממשקולת ומעלית שנפלו עליו מגובה של כ 2 -קומות ופגעה בו כשעבד בפיר מעלית בבניין
ציבורי בבאר שבע ,חובשים מתנדבים ב’איחוד הצלה’ שהוזעקו למקום נאלצו יחד עם פראמדיק מד”א
לקבוע את מותו במקום.
הפועל נלכד בפיר ,לוחמי האש פעלו בחילוצו ,צוותי זק”א הוזעקו למקום בכדי לטפל בגופה ,הפועל עם
פגיעה קשה בראשו ,וללא סימני חיים וכאמור קבעו את מותו במקום.
פורסם באתר 17.11.16 hnn

פועל נפל מגובה במפעל בבאר שבע ונפצע באורח קשה
פועל נפל מגובה במפעל בדרך חברון בבאר שבע .חובשי מד”א יחד עם מתנדבי איחוד הצלה העניקו טיפול
רפואי ופינו לבית החולים סורוקה גבר כבן  24במצב קשה עם חבלת ראש לאחר שנפל מגובה של  3מטרים.
פורסם באתר 17.11.16 hnn
פועל נפגע באורח בינוני במהלך עבודתו עם מלגזה בחצר מפעל בחדרה
פועל נפגע בינוני במהלך עבודתו עם מלגזה בחצר מפעל ברחוב המתכת בחדרה .מתנדבי איחוד הצלה
מסניף שרון העניקו לו טיפול רפואי ראשוני כשהוא סובל מחבלות ופציעות בגפיים .אמבולנס מד”א פינה
אותו לבית החולים להמשך טיפול .נסיבות ואופי האירוע בבדיקה.
פורסם באתר 22.11.16 hnn
גבר נפצע באורח בינוני לאחר שהתנגש עם משאיתו במעקה בטיחות ביקנעם
משאית פגעה במעקה בטיחות ביקנעם המושבה .מתנדבי איחוד הצלה יחד עם צוותי מד”א העניקו טיפול
רפואי ופינו לבית החולים רמב”ם גבר כבן  47במצב בינוני עם חבלת גפיים.
פורסם באתר 27.11.16 hnn
נתיבות :פועל נפל מגובה ונפצע באורח בינוני
באתר בניה בנתיבות נפל פועל כבן  44מגובה ונפצע באורח בינוני .צוות מד”א פינה את הפצוע לבית החולים
‘סורוקה’ כשהוא סובל מחבלת ראש.
פורסם באתר 28.11.16 hnn

אנא מכם ,שמרו על בטיחות העובדים!

