
POVZETEK

• V analiziranem obdobju od 24. 12. do 30. 12. 2020 smo v

slovenskih tiskanih, elektronskih in spletnih medijih zasledili 590

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
24. 12. 2020 – 30. 12. 2020
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24. 12. 2020

• Zaščitne maske

• Medicinski pripomočki

• Ortopedski pripomočki

Top 7 medijev Število objav
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www.sta.si 25
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www.vestnik.si 19
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www.svet24.si 18

www.24ur.com 16

www.demokracija.si 16

Ostali mediji 437

Teme v medijih
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Zaščitne maske

• Kljub cepljenju bo treba 
ohraniti stroge zajezitvene 
ukrepe in upoštevati že 
znana pravila varnostne 
razdalje, higiene rok in 
nošenja zaščitne maske

• Pandemija ima še eno 
uničujočo posledico; 
milijarda in pol zaščitnih 
mask bo končala v morjih

• Nošenje zaščitnih mask in 
razdalja bosta spremljala 
mlade v vrtcih in šolah v 
vsakdanu

• Na zadnji seji šmarskega 
občinskega sveta je bila 
občinska uprava na čelu z 
županom zelo enotna- vsi so 
nosili enake zaščitne maske

16%19%

151 objav

Zaščitna oprema

• Vrsta nepravilnosti in sumov 
korupcije v zvezi z nabavo 
zaščitne opreme, v katero so 
bili vpleteni ministra Tonin in 
Počivalšek ter kup znanih 
slovenskih podjetnikov

• Predsednik računskega 
sodišča Tomaž Vesel je 
pooblastilo za podpis 
osnutka revizijskega poročila 
o nakupu zaščitne opreme z 
Jorga Kristijana Petroviča 
prenesel na namestnico 
Mojco Planinšek

108 objav

Medicinski pripomočki

• V lekarnah poleg zdravil z in 
brez recepta, med 
pandemijo gredo v promet 
prehranska dopolnila in  
medicinski pripomočki

• Inovativna družina stolov 
SpinaliS danes obsega že 
enajst ergonomskih in 
estetskih izdelkov, ki se 
ponašajo celo z nazivom 
medicinski pripomoček

• Zaradi zaprtja dejavnosti 
postajajo stvari vse bolj 
nedostopne. Mednje sodijo 
tudi medicinski pripomočki

235 objav

Ostale teme

• Najmanj do 7. januarja je 
vlada podaljšala številne 
ukrepe

• Po Sloveniji so se začela 
brezplačna testiranja s hitrimi 
antigenskimi testi

• NIJZ pred prazniki pripravil 
nasvete za varno druženje

Število objav po dnevih
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