
POVZETEK

• V analiziranem obdobju od 12. 11. do 18. 11. 2020 smo v

slovenskih tiskanih, elektronskih in spletnih medijih zasledili 1020

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
12. 11. 2020 – 18. 11. 2020
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• Zaščitne maske 

• Zaščitna oprema 

• Medicinski pripomočki
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Večer 33

www.svet24.si 31

www.javnirazpisi.com 24

Ostali mediji 748

Teme v medijih
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Zaščitne maske

• Zaščitne maske pristale na 

lestvici najpogosteje 

najdenih odpadkov, ki so 

škodljivi za okolje

• Če želite, da se vam očala 

zaradi uporabe zaščitne 

maske ne bi rosila, jih umijte 

z milom, splahnite, ter 

pustite da se na zraku 

posušijo

• Javno naročilo, dobava 

zaščitnih mask FFP2 in 

FFP3; zaščitnih 

kombinezonov ter razkužilo 

v obliki vodotopnega praška

• Na Madžarskem, v krajih z 

več kot 10.000 prebivalcev 

so od včeraj obvezne 

zaščitne maske tudi na 

prostem.
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Zaščitna oprema

• Novi posli države z zaščitno 

opremo in ventilatorji so v 

središče javnega zanimanja 

postavili podjetje Ram 2 in 

družino Žnidar, ki ga ima v 

lasti

• Pri delu s hospitaliziranimi 

bolniki s covidom-19 je nujna 

dosledna uporaba zaščitne 

opreme, poudarja 

infektologinja Bojana Beović

• Najbogatejši zemljan Jeff 

Bezos, izvršilni direktor 

Amazona bolnim ni 

izplačeval bolniške, prav taki 

ni poskrbel za zaščitno 

opremo delavcev

213 objav

Med. pripomočki

• Zavajajoče čudežne obljube 

glede zdravljenja covida-19 

z različnimi medicinskimi 

pripomočki

• Prodajalne z medicinskimi in 

ortopedskimi pripomočki 

ostajajo izjeme, glede 

prepovedi ponujanja in 

prodajanja blaga in storitev

• Zoran Milošević je obtožen, 

da je od podjetja Emporio 

Medical, ki je slovenskim 

bolnišnicam dobavljalo 

medicinsko opremo in 

pripomočke, prejemal 

podkupnino

422 objav

Ostale teme

• Najboljša zaščita za boj proti 

novem koronavirusu so prave 

informacije

• Odprtje fitnes centrov je na 

Kitajskem povzročilo uvedbo 

vrste novih varnostnih 

ukrepov

• NIJZ opozarja: Uporaba 

klorovega dioksida med 

epidemijo covida-19 

odsvetovana

• Stanje v Sloveniji je trenutno 

primerljivo z najbolj črnimi 

italijanski meseci iz prvega 

vala spomladi

Število objav po dnevih
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