
POVZETEK

• V analiziranem obdobju od 26. 11. do 2. 12. 2020 smo v

slovenskih tiskanih, elektronskih in spletnih medijih zasledili 740

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
26. 11. 2020 – 2. 12. 2020
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• Zaščitne maske 

• Zaščitna oprema 

• NIJZ
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Večer 23

www.24ur.com 20

www.demokracija.si 18

Ostali mediji 539
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Zaščitne maske

• Osnovni preventivni ukrepi 

proti covidu so še vedno 

nošenje zaščitnih mask, 

higiena rok in medosebna 

varnostna razdalja

• Univerza v Mariboru je 

Splošni bolnišnici Murska 

Sobota podarila zaščitne 

maske za zdravstveno 

osebje

• Delo trgovk in ostalega 

osebja z obrazno zaščitno 

masko je izjemno fizično 

naporno

• V OOPZ Maribor, so te dni 

delili zaščitne maske vsem 

obrtnikom in podjetnikom, ki 

so samozaposleni in ki 

zaposlujejo do štiri ljudi

12%21%

190 objav

Zaščitna oprema

• Pomurskim domovom za 

starejše, kjer je v tem tednu 

bilo najhuje, zaščitne 

opreme trenutno ne 

primanjkuje, saj jo nabavljajo 

sproti

• Prostovoljno delo v bolnišnici 

Golnik, tako kot zdravstveno 

osebje, opravljajo v 

popolni zaščitni opremi

• 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.

108 objav

NIJZ

• Pri organizaciji in izvedbi sej 

je potrebno spoštovati 

priporočila in ukrepe NIJZ 

za preprečitev širjenja okužb 

z virusom SARSCoV2

• V javnih turističnih zavodih 

po Sloveniji 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

159 objav

Ostale teme

• Predlogi za sproščanje 

ukrepov so odvisni od 

dnevnega števila okuženih in 

hospitaliziranih

• Razkuževalni roboti za 

bolnišnice v EU, bodo v 

prihodnjih dneh dostavljeni 

bolnišnicam po vsej Evropi

• Velika Britanija kot prva na 

svetu, ki je odobrila cepivo 

Pfizerja in BioNTecha

• Okrevanje po Covid-19 bo 

dolgotrajno, države morajo 

odpraviti trgovinske ovire za 

medicinsko opremo

Število objav po dnevih
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