
POVZETEK

• V analiziranem obdobju od 3. 12. do 9. 12. 2020 smo v slovenskih

tiskanih, elektronskih in spletnih medijih zasledili 576 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
3. 12. 2020 – 9. 12. 2020

www.sta.si / 44 objav 

Medij z največjim številom objav

576

44

Število objav

20%

66%

24%

8%
1% 1%

Internet Tisk Tiskovne agencije TV Radio

108

162

36 37

83

62

88

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 8.12. 9.12.

162 objav

4. 12. 2020

• Zaščitna oprema 

• Zaščitne maske 

• Medicinska oprema

Top 7 medijev Število objav

www.sta.si 44

www.rtvslo.si 27

www.javnirazpisi.com 23

Delo 22

Top 7 medijev Število objav

www.iusinfo.si 17

www.svet24.si 16

www.primorske.si 15

Ostali mediji 412

Teme v medijih

Mediji

46%

315 objav

Zaščitne maske

• V skupnem projektu 

Sledilnika za Covid-19, 

Mladih zdravnikov Slovenije 

in Valicona so ugotovili, da 

skoraj 2/3 zaposlenih na 

delovnem mestu ves čas 

nosi zaščitne maske.

• Visoka komisarka ZN za 

človekove pravice Michelle 

Bachelet je dejala, da je 

presenetljivo, da tudi danes 

nekateri politični voditelji še 

vedno zanikajo nevarnost 

koronavirusa in 

omalovažujejo uporabo 

preprostih ukrepov, na 

primer nošenje zaščitnih 

mask.

• Gospodarsko ministrstvo je 

predlagalo, da bi povečali 

sredstva za nakup zaščitnih 

mask za gospodarstvo.
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Zaščitna oprema

• Delo KPK je bilo v obdobju 

od decembra lani do danes 

javno izpostavljeno zlasti v 

primeru preiskave 

ustreznosti nakupov zaščitne 

opreme za boj proti 

koronavirusu.

• Slovenija se je uspešno 

prijavila na razpis Evropske 

komisije s področja 

zmogljivosti za obvladovanje 

epidemije koronavirusa

rescEU. Vzpostavljanje 

zmogljivosti rescEU vključuje 

nakup osebne zaščitne 

opreme, njeno ustrezno 

skladiščenje ter 

zagotavljanje razpoložljivosti 

zalog zmogljivosti rescEU.
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NIJZ

• Epidemiologi ugotavljajo, da 

je največ okužb neznanega 

izvora, takoj na drugem 

mestu pa so okužbe v 

službah.

• Posavje postaja glavno 

žarišče okužb z novim 

koronavirusom. V Domu 

starejših občanov Krško se 

stanje umirja, vendar še 

vedno čakajo na navodila 

NIJZ glede obiskovanja 

stanovalcev.

• NIJZ je v želji po 

izobraževanju o 

kolorektalnemu raku 

pripravil krajši prispevek o 

presejalnem programu Svit.
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Ostale teme

• Posavje postaja glavno 

žarišče okužb z novim 

koronavirusom.

• Karitas v tem času nudi 

brezplačno izposojo 

ortopedskih medicinskih 

pripomočkov.

• Vlada podaljšala večino 

ukrepov, dodala tudi izjeme.

Število objav po dnevih
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