
POVZETEK

• V analiziranem obdobju od 29. 10. do 4. 11. 2020 smo v

slovenskih tiskanih, elektronskih in spletnih medijih zasledili 866

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
29. 10. 2020 – 4. 11. 2020
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• Zaščitne maske

• Zaščitna oprema

• Medicinski pripomočki

Top 7 medijev Število objav
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www.svet24.si 32

www.demokracija.si 22
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www.vestnik.si 18

www.javnirazpisi.si 17

www.delo.si 17

Ostali mediji 658

Teme v medijih

Mediji

54%

556 objav

Zaščitne maske

• Med zaščitnimi obraznimi 

maskami za vsakdanjo rabo 

so najprimernejše kirurške 

maske tip 2

• Odkar je obvezna uporaba 

zaščitnih obraznih mask na 

odprtem, jih morajo 

uporabljati tudi delavci na 

gradbiščih in vzdrževalci 

javnih površin

• Tudi slovenski športniki 

spodbujajo k nošenju mask

• Mnogi mask ne nosijo 

pravilno: pod nosom, narobe 

obrnjeno, zmečkano in 

umazano - Kirurške maske 

so za enkratno uporabo, 

maske iz blaga je treba prati 

vsak dan

9%21%

213 objav

Zaščitna oprema

• Rdeči križ Slovenije 

usposablja za pravilno 

uporabo osebne zaščitne 

opreme

• Šempetrska bolnišnica zbira 

denar za nakup merilcev 

krvnega tlaka, stetoskope ter 

delavno in zaščitno opremo

• V drugem valu epidemije 

največji posel ne bo zaščitna 

oprema, ampak hitri testi za 

ugotavljanje okužb

• Čeprav je zaščitne 

opreme po zagotovilih 

pristojnih dovolj, morajo 

bolnišnice zaloge ves čas 

dopolnjevati

89 objav

NIJZ

• NIJZ odsvetuje množičen 

obisk pokopališč

• Lažna elektronska sporočila, 

kjer se predstavljajo kot 

NIJZ in podjetjem ponujajo 

brezplačno zaščitno opremo

• NIJZ: zapolnjeni termini 

cepljenja proti sezonski gripi 

vsaj do konca novembra, 

ponekod tudi že v mesecu 

decembru

• Informiranje prebivalstva na 

uradni spletni strani NIJZ

164 objav

Ostale teme

• Ministrstvo za zdravje je za 

nabavo medicinske opreme 

za obravnavo pacientov s 

covidom19 zagotovilo 

dodatnih 37, 8 milijona evrov 

evropskih sredstev

• Medicotehna te dni vgrajuje 

dodatno opremo v 

ventilatorje Bellavista in 

Siriusmed

• Predsednica Evropske 

komisije Ursula von der 

Leyen napovedala, da bodo 

namenili 220 milijonov evrov 

pomoči za čezmejno 

premeščanje bolnikov s 

covidom

Število objav po dnevih
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