מבזקי חדשות חודש ינואר 2018
מאמר מעניין וחשוב בנושא משאיות ותאונות:
סכנה במשקל כבד :מדוע משאיות מעורבות בהרבה תאונות קטלניות ?
לחצו כאן לקריאת המאמר
פועל כבן  40נפל לבור באתר בנייה בירושלים; מצבו בינוני
פועל כבן  40נפל לבור היום (חמישי) ונפצע באורח קשה באתר בנייה ברחוב עזרא אהרון
בירושלים .צוות מד"א שהגיע למקום העניק לו טיפול ראשוני ופינה אותו לבית החולים שערי צדק
שבעיר כשהוא סובל מפגיעה רב מערכתית.
פורסם בתאריך 4.1.18 :באתר walla news
גבר כבן  50נפצע קשה כשנפל מגובה במהלך גזימת עץ בפ"ת
גבר כבן  50נפצע היום (שלישי) באורח קשה כשנפל מגובה של כעשרה מטרים במהלך גזימת עץ
בגני תקווה .חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו במקום טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים
בילינסון ,שבפתח תקווה כשהוא סובל מחבלת ראש.
פורסם בתאריך 9.1.18 :באתר walla news
פועל נפצע קשה מנפילה מגובה באתר בניה בראשון לציון
פועל בן  32נפצע היום (חמישי) באורח קשה בנפילה מגובה של כשלושה מטרים באתר בניה
ברחוב אריה שנקר בראשון לציון .חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו
לבית החולים אסף הרופא ,שבבאר יעקב כשהוא סובל מפגיעה רב מערכתית.
פורסם בתאריך 18.1.18 :באתר walla news
פועל כבן  40נפצע קשה בנפילה מגובה באתר בנייה בשרון
פועל כבן  40נפצע באורח קשה בנפילה מגובה ארבעה מטרים באתר בנייה ביישוב בדרום השרון.
חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לפצוע טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בילינסון
שבפתח תקווה.
פורסם בתאריך 24.1.18 :באתר walla news

משאית עם סלעים התהפכה בצפון -הנהג במצב בינוני
ממד"א נמסר כי חובשים ופארמדיקים מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח נהריה גבר כבן 63
במצב בינוני עם חבלות בחזה ובגפיים.
הנתיבים נחסמו בשני הכוונים והתנועה מוזרמת דרך השול.

פורסם בתאריך 28.1.18 :באתר walla news
פועל נהרג מנפילה מגובה בבניין רב קומות בגני תקווה
דוברות איחוד הצלה :הרוג כתוצאה מנפילה מגובה בבניין רב קומות (שנמצא בשלבי בניה
סופיים) ברחוב דרך הים בגני תקווה .מתנדבי רפואת חירום של איחוד הצלה סניף בקעת אונו
שהגיעו ראשונים לזירה דיווחו כי למרבה הצער נקבע מותו עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל.
נסיבות נפילתו מגובה בבדיקה.
פורסם בתאריך 30.1.18 :באתר walla news
אנא מכם ,נהגו בזהירות ושימרו על בטיחות הנהגים והעובדים!

