
POVZETEK

• V analiziranem obdobju od 31. 12. 2020 do 6. 1. 2021 smo v

slovenskih tiskanih, elektronskih in spletnih medijih zasledili 753

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
31. 12. 2020 – 6. 1. 2021
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• Zaščitna oprema 

• Medicinski pripomočki

• Zaščitne maske
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Zaščitna oprema

• Delo je objavilo osnutek 

poročila računskega sodišča 

o nabavi zaščitne opreme 

ob izbruhu epidemije 

koronavirusa. Skupna 

ugotovitev je, da ravnanje 

vlade ni bilo učinkovito.

• Evropska unija je Črni gori in 

Severni Makedoniji te dni 

dobavila dodatno osebno 

zaščitno opremo. Oprema

prihaja iz skupne evropske

rezerve medicinske opreme

rescEU, ustanovljene z 

namenom zagotavljanja

pomoči državam, ki jih je 

prizadel izbruh

koronavirusa.
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Zaščitne maske

• Janez Janša se je 

tajvanskemu ministru za 

zdravje zahvalil za 

donacijo zaščitnih mask, ki

jih je Tajvan Sloveniji podaril

aprila lani.Tajvan je Sloveniji

v prvem valu epidemije

aprila lani, ko je povsod po

Evropi

primanjkovalo zaščitne

opreme, podaril 150.000 

zaščitnih kirurških mask.

• Vodstvo severnoameriške

košarkarske lige NBA se je 

odločilo za zaostritev

protikoronskih pravil in 

uporabo zaščitnih mask tudi

med tekmami. Kot so v 

ponedeljek zvečer potrdili v 

NBA, bodo po novem za vse

igralce obvezne maske na

začetku vsakega polčasa, 

vse dokler ne bodo stopili na

igrišče.

230 objav

Medicinski pripomočki

• Javna agencija za zdravila

in medicinske

pripomočke se je odločila za

izredni nadzor zaradi

dvomov o zanesljivosti hitrih

antigenskih testov, ki jih je 

za množično testiranje

nabavilo Ministrstvo za

zdravje.

• Uporaba šestega odmerka 

cepiva proti covidu -19 

ameriškega Pfizerja in 

nemškega BioNTecha je 

pod določenimi pogoji 

uradno omogočena, sta na 

Twitterju sporočila premier 

Janez Janša in NIJZ

156 objav

Ostale teme

• NIJZ

• Vlada je z odlokom trenutno

veljavne omejitve v trgovini in 

ponujanju storitev podaljšala

do vključno 13. januarja. Še 

naprej bodo lahko delovale 

lekarne, prodajalne z 

medicinskimi in ortopedskimi 

pripomočki, kmetijske 

prodajalne, bencinski servisi 

in finančne storitve, pošta in 

dostavne službe.

Število objav po dnevih
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