
POVZETEK

• V analiziranem obdobju od 5. 11. do 11. 11. 2020 smo v

slovenskih tiskanih, elektronskih in spletnih medijih zasledili 910

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
5. 11. 2020 – 11. 11. 2020
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• Zaščitna oprema 

• Zaščitne maske 

• Medicinska oprema

Top 7 medijev Število objav
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www.javnirazpisi.com 32
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www.rtvslo.si 29
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Zaščitne maske

• Brezplačne zaščitne maske 

za samozaposlene in 

mikropodjetja.

• Na Madžarskem, v krajih z 

več kot 10.000 prebivalcev 

so od včeraj obvezne 

zaščitne maske tudi na 

prostem.

• Na Češkem, kjer bodo 

prihodnji teden odprli šole za 

učence prvih in drugih 

razredov, bodo morali otroci 

ves čas v šoli nositi maske.

• Stroka opozarja, da prihod 

cepiva ne pomeni, da bomo 

lahko čez noč pozabili na 

zaščitne maske in socialno 

distanciranje.
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369 objav

Zaščitna oprema

• Protikorupcijska komisija je 

na podlagi tematskega 

nadzora nabav zaščitne 

opreme v epidemiji zaznala 

vrsto korupcijskih tveganj in 

podala priporočila za njihovo 

odpravo.

• Vlada je na dopisni seji 

sprejela predlog t.i. šestega 

protikoronskega zakona.

• V zadnjem času beležimo 

zelo visoke številke novih 

okuženih stanovalcev v 

domovih za starejše. Ob 

protokolih in s količinami 

zaščitne opreme, dobrim 

sodelovanjem z lokalno 

skupnostjo poskušajo 

obvarovati starejše.

83 objav

NIJZ

• Po podatkih NIJZ o 

zdravstvenih razmerah 

prebivalcev sta občini Kanal 

in Idrija na vrhu po 

obolelosti za rakom. V Idriji 

ni niti sogovornika, s katerim 

bi se o tej problematiki lahko 

pogovorili.

• Kot kaže poročilo NIJZ, se 

število oseb z znano 

sladkorno boleznijo v 

Sloveniji veča in je bilo v 

letu 2019 ocenjeno na 

136.911. Narašča število 

bolnikov nad 65. letom.

• Priporočila NIJZ ob 

razglasitvi epidemije Covid-

19.

269 objav

Ostale teme

• V nekaterih bolnišnicah se 

zaradi pomanjkanja 

ventilatorjev odločajo za 

lastne nakupe.

• Bruselj za ustanovitev 

posebne agencije za 

soočanje s prihodnjimi 

zdravstvenimi krizami.

• Zavod za blagovne rezerve: 

Večino priporočil KPK 

upoštevamo pri svojem delu.

• Prilagodljivost in odpornost 

organizacij sta danes ključna 

pogoja za uspeh.

Število objav po dnevih
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