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Úvod
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Od 1. září 2015 byl aktualizován WebSOD – webové rozhraní pro službu Osobní 
dozimetrie VF

Nové rozhraní má moderní grafickou podobu, intuitivní ovládání, umožňuje 
otevřít několik záložek současně.

Poskytuje řadu funkcí pro podporu dohlížejících pracovníků:
- administrace monitorovaných osob (zavedení, zrušení osoby, změny údajů,..)
- protokoly ročních hodnot dávek (osobní + prstové, neutronové)
- elektronické výpisy dávek
- grafy naměřených dávek
- kolektivní dávky
- nastavení referenčních úrovní
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Přihlášení k WebSOD
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Přihlásit se můžete kliknutím na 
odkaz WEB SOD na stránkách:

www.dozimetrie.cz

nebo přímo na stránce:
sod.dozimetrie.cz

Zadejte přidělené přihlašovací jméno a heslo

a vložte ověřovací sms kód

Pokud nemáte přístup můžete vyzkoušet demo verzi 
(přihlašovací jméno demo, heslo 12345)
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Osobní dávky - tabulka
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Výběr střediska

Výběr druhu 
měření

Výběr období

Zobrazit výběr

Pokud není proveden výběr  
- zobrazí se  všechna 

přiřazená střediska, OSL a 
TLD dozimetry a poslední 

monitorované období

Identifikace osoby

Monitorované období

Naměřené hodnoty

Kliknutím na ikonu 
můžete provést korekci 

naměřených hodnot

Hodnoty roční dávky

Korigovaná dávka

Provedené korekce (např. na stínící zástěru) jsou zobrazeny v tabulce 
jako naměřené hodnoty, jsou započítány do grafů,  vyhodnocení, 

kolektivních dávek… korigované hodnoty jsou podbarveny žlutou barvou.
Původní naměřené hodnoty zůstávají zachovány. 

Korekce naměřených hodnot
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Osobní dávky – grafy

6

Grafy naměřených hodnot

Celotělový OSL dozimetr
Prstový TLD dozimetr
Neutronový stopový dozimetr

Výběr zobrazovaných limitů

Výběr zobrazovaných veličin

Měřítko grafu se mění automaticky podle 
naměřených hodnot nebo podle 

zvoleného limitu

Zobrazit výběr
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Roční hodnoty dávek
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Vybraná střediska

Vybraný rok

Zobrazit výběr

Identifikace pracovníka

Označení protokolu a 
datum tisku

Identifikace střediska

Roční hodnoty 
E, Hp(10), Hp(0,07) a Ht

Hodnoty E za jednotlivá 
monitorovací období

Tisk protokolu Protokol pro roční hodnoty dávek 
neutronového záření  získáme 

obdobně
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Elektronické výpisy dávek
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Výběr střediska

Typ výstupu text/num

Doplnit do výpisu ICP

Výběr druhu měření

Výběr období

Zobrazit výběr

Export do souboru .csv

V textovém formátu
jsou hodnoty pod 
MDD uloženy se 
symbolem „< “ s 

příslušnou hodnotou 
MDD.

V numerickém
formátu jsou 

hodnoty pod MDD 
uloženy jako 
hodnota „0“ 

ICP - individuální kód 
pracovníka - využívá 
se pro párování dat 
při importu do jiné 
dtb nebo k dalšímu 

zpracování dat.
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Monitorované osoby
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Výběr střediska

Zobrazit výběr

Přidání nové osoby

Základní údaje osob

Zobrazení detailu 

Dvojklik na vybranou osobu zobrazí 
formuláře umožňující editaci dat: 
• Osobní údaje – jméno, příjmení, 

datum narození, rodné číslo…
• Střediska – interval monitorování, 

typ dozimetru, druh záření, 
profese…

• Donesené dávky – vložení dávky 
z jiných pracovišť - E, Hp(10), 
Hp(0,07), Ht …

Přidání nové osoby zobrazí 
formuláře, do kterých je třeba vyplnit 
alespoň základní údaje

Pokud není proveden 
výběr střediska - zobrazí 

se  všechny přiřazené 
osoby

Základní údaje osob

Základní údaje střediska

Uložit dataUložit data

Vytisknout registrační kartu

Vložit donesenou dávku

• Donesené dávky - dávky 
obdržené na jiném 

pracovišti. 
• Přičtou se k naměřeným 

dávkám pro sledování 
dodržování limitů.

• V tabulce jsou podbarveny 
žlutě, stejně jako 

korigované hodnoty.

Je možné vložit 
donesené dávky 

těchto veličin
• Výběr období – měsíc, rok
• Výběr vkládané veličiny
• Hodnota dávky [mSv]
• Poznámka
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Referenční úrovně
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Vybraná střediska

Zobrazit výběr

• Jsou-li zadány limity pouze pro 
celou nemocnici jsou použity i 
pro podřízená střediska, pokud 
nemají nastaveny vlastní limity

• Nastavené limity je možné 
zobrazovat v grafech 

Definování tří úrovní 
limitů pro veličiny:

Egama, HT a Eneutrony

Pro měsíční/kvartální, 
roční a pětileté dávky
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Kolektivní dávky
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Výběr střediska

Zobrazit výběr

Výběr období

Výběr grafu:
- Kolektivní dávky
- Průměrné dávky
- Maximální dávky
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Vyhodnocení 

12

Připravujeme sledování stavu dozimetrů:

• Připravený – datum, kdy je dozimetr 
vynulován, zkompletován, přiřazen 
osobě a období

• Odeslaný – datum odeslání zákazníkovi 
a kód pro sledování zásilek České Pošty

• Přijatý – datum, kdy byl dozimetr 
přijatý od zákazníka po konci 
monitorovacího období

• Změřený – datum, kdy dozimetr prošel 
prvním cyklem vyhodnocování

• Verifikovaný – datum, kdy naměřená 
data prošla první kontrolou

• Validovaný – datum, kdy naměřená 
data zkontrolovala odpovědná osoba. 

Data jsou uvolněna k publikaci a tisku na 
protokol
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Nápověda
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Připomínky a 
návrhy je možné 
poslat pomocí 
tohoto formuláře

Nebo poslat 
přímo na e-mail 
websod@vf.cz
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Konec
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