
 
 

NAVODILA UPORABNIKOM - VETERINARJEM - ZA ZAŠČITENO 
STRAN KRVODAJACEV www.tackadaruje.si 

 
- Za pridobitev gesel za vstop v zaščiteno stran za veterinarje, izpolnite Pristopni 

obrazec, ki je tudi objavljen na spletni strani Veterinarske zbornice Slovenije 
(www.vzb.si), v glavnem meniju pod Dejavnosti > Slovenska veterinarska baza 
krvodajalcev. 

- Vsak veterinar posebej se prijavi za dodelitev osebnega gesla. 
- Sistem omogoča filtriranje po imenu, priimku, mestu, pasmi, … 
- Krvodajalci so označeni s tremi barvami – belo (lahko daruje), sivo (daroval v zadnjih 

8. tednih), in rdečo (starejši od 8. let – ni aktiven). 
- Na desni strani je znak za filter, s katerim s tremi kliki uporabnik pride do želene 

informacije - o živalski vrsti, krvni skupini, regiji in statusu (lahko daruje, je daroval v 
zadnjih 8. tednih, …) 

- Vsak krvodajalec ima svojo podstran na kateri so podatki o živali in lastniku. 
- V rubriki Odvzemi krvi so zabeleženi vsi pretekli odvzemi krvi za transfuzijo. Ob 

ponovnem odvzemu mora uporabnik OBVEZNO vpisati datum odvzema in količino 
odvzete krvi. Portal bo avtomatsko generiral krvodajalca kot neaktivnega za 8 tednov. 

- V rubriko Priloge lahko uporabnik vnese različne izvide za posamezno žival 
(hemogram – obvezno, izvide biokemijskih preiskav, izvide testiranja za klopne 
bolezni – ni obvezno …). 

- Vsi izvidi se vnašajo z dovoljenjem lastnika. Stroški hemograma pred odvzemom za 
transfuzijo vedno bremenijo lastnika prejemnika transfuzije. Ostale preiskave 
uporabnik zabeleži v primeru, če so opravljene. 

- V primeru pozitivnih izvidov za bolezni, ki se prenašajo s krvjo, mora uporabnik po 
elektronski pošti obvestiti skrbnika baze (Veterinarska zbornica Slovenije: 
uprava@vzb.si), te živali pa označiti kot neaktivne. 

- V rubriko Opombe je možno zabeležiti zapažanja o pacientu (agresiven, miren, 
sodeluje, slabe žile, neprijeten lastnik, ne pusti britja …). 

- Po končani uporabi je potrebna ODJAVA (v zgornjem desnem kotu). 
- Sistem ob koncu opozori na vpis opravljenih donacij krvi.  

 


