
POVZETEK

• V analiziranem obdobju od 10. 12. do 16. 12. 2020 smo v

slovenskih tiskanih, elektronskih in spletnih medijih zasledili 1028

najbolj aktualnih objav s področja medicinskih pripomočkov.

• Osnova za statistiko objav so frekvenčni izpisi, pridobljeni iz

podatkovnih baz objav s ključnimi besednimi zvezami povezanimi

z medicinskimi pripomočki.

• Vir podatkov: Press Clipping d.o.o.

MEDICINSKI PRIPOMOČKI
PREGLED AKTUALNIH OBJAV V MEDIJIH
10. 12. 2020 – 16. 12. 2020
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• Zaščitna oprema 

• Zaščitne maske 

• Medicinska oprema

Top 7 medijev Število objav

www.sta.si 64

www.rtvslo.si 60

www.svet24.si 44

www.demokracija.si 43

Top 7 medijev Število objav

www.vestnik.si 28

www.delo.si 28

www.javnirazpisi.com 27

Ostali mediji 734

Teme v medijih

Mediji

48%

604 objave

Zaščitne maske

• Radgonski šoli v dar 

840 zaščitnih mask za 

učence in učenke

• Šali in rute ne zadoščajo, po 

novem je obvezna uporaba 

medicinskih zaščitnih mask

• Omilitev ukrepa nošenja 

zaščitnih mask na prostem. 

Samo v primerih, ko lahko 

zagotovimo varnostno 

razdaljo med ljudmi

• Nošenje zaščitnih mask 

vlaži in segreva površino, 

tako prispeva k aknam ali 

vročinskim izpuščajem

12%27%

332 objav

Zaščitna oprema

• KPK preiskuje osem uradnih 

oseb, v Zavodu RS za 

blagovne rezerve in drugih 

subjektih javnega sektorja, ki 

so izvajali nabavo zaščitne 

opreme

• Slovenske bolnišnice se 

zahvaljujejo različnim 

donatorjem medicinske 

opreme in zaščitne opreme

• Prostovoljci v popolni 

zaščitni opremi na pomoč 

medicinskemu osebju v 

bolnišnicah in domovih za 

ostarele

• Prepozno so dognali, da 

domovi za starejše nimajo 

ustreznih prostorov za 

izolacijo, da ni ne zaščitne 

opreme ne znanja o njeni 

ustrezni uporabi, da v 

domovih ni ustreznih razmer 

za diagnostiko

147 objav

NIJZ

• Epidemiologi ugotavljajo, da 

je največ okužb neznanega 

izvora, takoj na drugem 

mestu pa so okužbe v 

službah

• NIJZ je odprl spletni 

obrazec, prek katerega 

lahko državljani sporočimo 

svojo pripravljenost, vendar 

s tem še nismo v vrsti za 

prejetje cepiva

• Na območjih z najbolj 

ugodno epidemiološko sliko 

v skladu s priporočili NIJZ 

lahko obratujejo nekatere 

storitve; odpirajo se tudi 

trgovine, gledališča, 

knjižnice, javni prevoz

168 objav

Ostale teme

• Naši farmacevti kljub 

izpostavljenosti velikim 

tveganjem, še vedno 

zagotavljajo nemoteno 

oskrbo z zdravili

• Cepiva postajajo tarča 

organiziranih kriminalnih 

združb

• Tuji mediji o nas: to je druga 

Italija. Ne razumejo, kaj 

počne slovenska vlada

• Poskusno množično 

testiranje s hitrimi testi že 

med prazniki

Število objav po dnevih
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