
POVZETEK

• V analiziranem obdobju od 17. 12. do 23. 12. 2020 smo v

slovenskih tiskanih, elektronskih in spletnih medijih zasledili 958

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
17. 12. 2020 – 23. 12. 2020
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• Zaščitna oprema 

• Medicinski pripomočki

• Zaščitne maske

Top 7 medijev Število objav

www.sta.si 60
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Zaščitne maske

• Pred Dvorano Tabor v 

Mariboru se včeraj in danes 

izvaja množično testiranje. 

Množica ljudi se vije v dolgi 

vrsti, med njimi je primerna 

razdalja in vsi nosijo 

zaščitne maske.

• Ukrepi, ki jih je sprejela 

škotska vlada narekujejo, da 

ljudje ves čas nosijo 

zaščitne maske.

• Gorenjski obrtnik je PGD 

Radovljica podaril veliko 

škatlo z zaščitnimi maskami 

ter brezstičnimi termometri.
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303 objave

Zaščitna oprema

• Gostinci se soočajo s težkimi 

časi, saj poslujejo z zelo 

zmanjšanim obsegom dela, 

stroški pa so tudi zaradi 

uporabe dodatne zaščitne 

opreme in ukrepov vse višji.

• Računsko sodišče se je 

znašlo v vrtincu pregretih 

političnih interesov. Na eni 

strani letijo kritike na 

predsednika sodišča zaradi 

domnevno politično 

motiviranih javnih pritiskov 

na namestnika, ki naj bi 

zavlačeval s podpisom 

osnutka revizije nakupov 

zaščitne opreme v 

spomladanskem valu 

epidemije.

108 objav

NIJZ

• Priporočila NIJZ med 

božično-novoletnimi 

prazniki.

• Vlada je izdala Odlok z 

začasni prepovedi ponujanja 

in prodajanja blaga in 

storitev potrošnikom v 

Republiki Sloveniji, ki začne 

veljati danes 24.12.2020 in 

velja do vključno 4.1.2021.

• Predstojniki NIJZ 

pojasnjujejo glede 

množičnega testiranja po 

državi.

390 objav

Ostale teme

• Klientelizem pri poslih s 

hitrimi testi na koronavirus.

• Prodajalne z medicinskimi in 

ortopedskimi pripomočki še 

naprej odprte.

Število objav po dnevih
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