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Klip fra medierne
Mundbindene er løbet med dagsorden og det betød ekstra-
ordinært mange apotekere i medierne i de seneste uger. 
Se et udpluk her. 

 
2. august 2020
”Med hjælp fra farmaceut og sundheds-faglig konsulent i Danmarks Apoteker-forening Julie Engelmann Mollerup for-søger Berlingske her at hjælpe dig på vej, når du skal bevæge dig ud i den sto-re mundbindsjungle.”

 
9. august 2020
”Inde på Hovedbanegården melder 
endnu en 7-Eleven om »ikke flere 
mundbind«, og på apoteket i Bruuns 
Galleri står der med fede bogstaver, 
at »Vi har desværre udsolgt af 
mundbind«. Apoteker Lene Hurup 
Kristoffersen fortæller, at hver en-
kelt kunde maksimalt har kunnet 
købe 10 styk. »Vi vil gerne hjælpe 
så mange som muligt, og på den 
måde har vi haft mundbind indtil 
lørdag formiddag,« siger hun, der 
også er apoteker i Åbyhøj og Hasle.”

                    .dk, 

2. august 2020

Apoteker og andre forhandlere af mund-

bind, som DR Nyheder har talt med, melder 

nemlig om alt udsolgt. På Sæby Apotek i 

Nordjylland har apoteker Preben Smed Jep-

pesen haft rigtig travlt med at lange mund-

bind over disken de seneste dage. ”Vi er 

fuldstændig tømt for mundbind,” siger han. 

På Gorms Apotek i Vejle er apoteker Jonas 

Arendal Grønskov også blevet lagt ned.

                    .dk 

8. august 2020

”Krav om mundbind i offentlig transport 

i Aarhus får det til at vælte ind med 

kunder, lyder det fra apotek. En hel del 

aarhusianere har været forbi et apotek i 

dag for at få fat i mundbind. Det bety-

der, at mundbind stort set er udsolgt på 

apotekerne i Aarhus, viser en rundring-

ning, som DR Nyheder har lavet.”

  
8. august 2020

”Den store efterspørgsel efter mund-

bind i disse uger kan ikke kun mærkes 

foran skranken hos de nordfynske 

apoteker. Bagved får apotekerne 

nemlig flere opkald fra virksomheder, 

som vil sælge mundbind. De fleste 

dog for useriøse til, at apoteker Birthe 

F. Johansen fra Otterup og Søndersø 

Apotek hopper på den.”

 
2. august 2020
””Apotekerne får dagligt nye leve-rancer, og vores grossister har lagt ekstra store ordrer på mundbind hos leverandørerne. De er fortrøstnings-fulde, når det gælder om at følge med den nuværende efterspørgsel. Så hvis et apotek løber tør, kommer der nye forsyninger. Sådan er situa-tionen i hvert fald i øjeblikket,” siger Jeanette Juul Rasmussen, der er næstformand for Danmarks Apote-kerforening.”

  
2. august 2020
”Efter brug skal mundbindet ifølge ret-
ningslinjerne smides ud med det samme, 
men hvis der ikke er en skraldespand i nær-
heden, så skal man sørge for at have en 
pose med sig, forklarer Birgitta Bonde, der 
er farmaceut på Viby Apotek.”

 
18. august 2020
”Kravene til at bære mundbind ændrer sig hele tiden. Men hvorfor er der så mange forskellige mundbind, og hvor-dan skal de bruges? Apoteket giver dig svar.”

 
4. august 2020
”I fredags anbefalede Sundhedsstyrelsen med direktør Søren Brostrøm i spidsen, at man bærer mundbind, hvis man benytter sig af offentlig transport i myldretiden. Og den anbefaling kunne lynhurtigt aflæ ses på salget af mundbind. Det fortæller apo-teker Henrik Krog Jensen, der driver Her-ning Løve Apotek.” 

              TV MidtVest, 

10. august 2020

”Fremover skal alle, der bruger offentlig trans-

port i Silkeborg nemlig bruge mundbind. (..) Kort 

efter pressemødet, hvor blandt andet sund-

hedsminister Magnus Heunicke (S) deltog, blev 

to af Silkeborgs apoteker pludseligt meget po-

pulære. ”Der gik ikke lang tid - et par minutter. 

Så kunne vi godt mærke, at den ene kunde efter 

den anden kom,” fortæller farmaceut Luxneeya 

Vijitharan fra Silkeborg Ørne Apotek.”
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9. august 2020
”Danskerne er tilsyneladende meget 
interesserede i at vide, om de har haft 
coronavirus eller ej. I slutningen af juli 
måned havde apotekerne solgt over 
14.000 antistoftests på de 140 apote-
ker, hvor man kan få det, der kaldes en 
’kviktest’.”

11. august 2020
”Ingen skal være nødt til at stoppe en behandling, som lægen har ordineret, på grund af økonomi. Hvis man ikke får sin medicin, kan det forværre sygdom-men, føre til unødige indlæggelser og gøre en sårbar situation endnu værre. Vi må denne ulighed til livs. Det må ikke være pengepungen, som afgør, om man kan få den medicin, som lægen har ordi-neret.” 

– debatindlæg af Anne Kahns

 
Nyheder, 

9. august 2020

”Apotekerne sælger i stor stil de så-

kaldte antistoftest, der på 10 minutter 

kan give svar på, om man har været 

smittet med coronavirus. Dem er der 

altså solgt 14.000 af, siden apoteker-

ne fik dem på hylderne for to måneder 

siden.”
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