
POVZETEK

• V analiziranem obdobju od 19. 11. do 25. 11. 2020 smo v

slovenskih tiskanih, elektronskih in spletnih medijih zasledili 847

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
19. 11. 2020 – 25. 11. 2020
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• Zaščitna oprema 

• Zaščitne maske 

• Medicinska oprema
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Zaščitne maske

• Na Institutu Jožef Stefan so 

od prve epidemije testirali 

učinkovitost več kot 150 

zaščitnih mask in materialov 

zanje.

• Sofinanciranje nakupa 

zaščitnih mask tudi športnim 

organizacijam.

• V Helsinkih napovedali 

zapiranje srednjih šol in 

odpoved javnih dogodkov.

• V spodnjem Podravju so 

razdelili 120.600 mask za 

483 podjetij.

• Zaščitnih mask premalo za 

vse samozaposlene.
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Zaščitna oprema

• Na tretjem razpisu izbranih 

šest ponudnikov za nabavo 

zaščitne opreme.

• Predstavljen predlog zakona 

o interventnih ukrepih za 

omilitev posledic drugega 

vala epidemije Covid-19.

• Slovenska inovacija z 

aktivnim kisikom podira 

mejnike naravnega 

zdravljenja.

• V domu upokojencev Šmarje 

pri Jelšah dobro pripravljeni, 

saj danes imajo na voljo 

bistveno več zaščitne 

opreme.
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NIJZ

• Še vedno premalo ljudi ne 

upošteva navodil NIJZ in ne 

nosijo mask in si ne 

razkužujejo rok.

• V javnem zavodu Turizem 

Ljubljana si želijo praznični 

sejem izvesti tudi letos, 

seveda ob upoštevanju vseh 

navodil in priporočil NIJZ.

• NIJZ pripravlja pogoje, ki bi 

jih uveljavili takrat, ko bo 

lahko začela z delom v šoli 

prva triada.
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Ostale teme

• Ne nujne trgovine in kulturne 

ustanove so še vedno zaprte.

• 200 razkuževalnih robotov za 

bolnišnice v EU, ki bodo v 

prihodnjih dneh dostavljeni 

bolnišnicam po vsej Evropi.

• Bruselj z več sto milijoni v 

raziskave o koroni.

• IMF: Okrevanje po Covid-19 

bo dolgotrajno, države 

morajo odpraviti trgovinske 

ovire za medicinsko opremo.

Število objav po dnevih
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