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EDU ICZ 
ON-LINE VZDĚLÁVACÍ PLATFORMA ICZ 
PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 

     EDU.I.CZ 
 

On-line vzdělávací platforma EDU ICZ reaguje na dlouhodobou potřebu 
zákazníků ICZ získávat informace a znalosti v oblastech financování 
péče, kódování v systémech MKN, CZ-DRG a dalších. Potřeba je navíc 
velmi umocněna dvěma fakty – zejména oblast financování je vlivem 
situace velmi turbulentní a novinky přicházejí téměř každý měsíc 
a faktem, že forma klasického semináře není v posledních letech 
vhodná. 

 

INFORMACE – Zajištění aktuálních informací ve vhodné 

a dostupné formě a pro praktické potřeby. 

ZAMĚŘENÍ – Zajištění informací správné úrovně a správného 

zaměření podle kvalifikace uživatele. 

VZDĚLÁVÁNÍ – Možnost využití obsahu digitální knihovny 

jako školících materiálů v rámci nemocnice. 

 

[ ÚČEL A OBSAH EDU ICZ ] 

Společnost ICZ, sekce Zdravotnictví, pro své zákazníky pravidelně pořádala semináře Úhradové vyhlášky 
a Kódování diagnóz. Poptávka po získávání znalostí nadále trvá, proto bylo zapotřebí s ohledem na pandemii 
udělat změnu, přenést se do on-line prostředí a vytvořit stabilní platformu pro předávání informací. Většina 
zákazníků by chtěla mít k dispozici vzdělávací materiály, které celoročně využívají ke svojí práci. 
 
Digitální knihovna obsahuje prezentace a zejména videa pro dané oblasti. Obsah je vytvářen ve spolupráci 
s experty - Ing. Jiřím Noháčkem pro oblast financování péče a MUDr. Petrem Tůmou pro oblast kódování. Obsah 
knihovny je připraven a bude průběžně aktualizován tak, aby bylo možné nalézt potřebné informace v kompletní 
šíři. Prezentace i videa jsou pro snadné vyhledávání opatřena tagy, takže lze jednoduše nalézt to, co právě 
hledáte. 

 
 
 
 

VÝHODY  

✓ Ověřené informace 

✓ Aktuální informace 

✓ Přístup 7x24 

✓ Příjemné prostředí 

✓ Neomezený počet 

uživatelů 
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[ PRO KOHO JE EDU ICZ URČEN ] 
EDU ICZ je webový portál určený pro pracovníky z oblasti zdravotnictví, kterým nabízí řadu videí, prezentací a 
dalších materiálů pro vzdělávání a orientaci v oblastech: 

▪ Řízení zdravotnického zařízení 
▪ Financování zdravotní péče 
▪ Vykazování zdravotní péče 
▪ Kódování diagnóz v prostředí MKN i CZ-DRG 

 

[ PŘEDPLATNÉ ] 
EDU ICZ je služba, která je poskytována formou předplatného pro daný rok. 

▪ Standardní cena předplatného je 11.000,- Kč za danou organizaci. 
▪ Platnost předplatného pro daný rok je měsíc předem a měsíc po skončení daného roku. 
▪ Počet uživatelů z dané organizace je neomezený. 
▪ Speciální podmínky dle individuální obchodní konzultace. 

 
Jak získat předplatné EDU ICZ 
Předplatné získává zdravotnické zařízení (ZZ). Předplatné je aktivní od okamžiku objednání předplatného. 
Předplatné je na daný kalendářní rok. V okamžiku získání předplatného mohou platformu využívat všichni 
zaměstnanci ZZ, kteří se registrují v platformě EDU ICZ a jsou ověřeni, že jsou zaměstnanci ZZ. S ohledem na 
zavedenou databázi kontaktů bude ICZ pracovníky ZZ informovat o aktivním předplatném EDU ICZ 
a o přístupu do vzdělávací platformy. Ze strany ICZ je doporučení pro interní předání informace i na straně ZZ o 
možnosti přístupu pro všechny pracovníky, kteří se danými tématy zabývají. 
 

[ PŘÍKLADY POUŽITÍ ] 
Jsem pracovník controllingu z nemocnice N. a vím, že úhradová vyhláška od pana Noháčka je pro 
mne návod, díky kterému rozumím systému úhrad v daném roce. Chtěl bych si poslechnout výklad 
a mít k dispozici přehledně zpracovanou prezentaci, zaregistruji se na www.edu.i.cz 
a požádám o schvální registrace. Dojde k ověření, že jsem zaměstnancem nemocnice N. a že má 
nemocnice N. aktivní předplatné. Poté mohu shlédnout videa s výkladem a prohlédnout si 
prezentaci a případně najít další užitečné materiály. Přístup do knihovny mám k dispozici po celou 
dobu aktivního předplatného. 

 
Jsem vedoucí kodérského oddělení a mám na starost zvyšování kompetencí mého týmu. Pro nové 
kodéry tedy připravuji školení kódování. Při aktivním předplatném EDU ICZ vytvořím z jednotlivých 
videí výukový kurz či kurzy. Kurz bude přístupný pro nové zaměstnance. Dále pak pro kodéry 
využívám videa pro informování o novinkách, které jsou platné pro daný rok. 

 [ MODERNÍ KONCEPT ] 

Vzhledem k tomu, že v posledních letech dochází k mnoha nejen legislativním změnám, a je třeba na ně umět 
pružně reagovat, nabízí se jako řešení využít vzdělávací platformu EDU ICZ, díky které se uživatelé budou moci 
jednoduše dostat k výkladu změn s ohledem na jejich praktickou aplikaci v jejich pracovních činnostech. V on-line 
platformě si každý může vybrat dle svého zaměření a úrovně. Videa mohou být využita v rámci nastaveného 
vzdělávacího systému nemocnice. 
 

  

 

ZNALOSTI NA JEDNOM MÍSTĚ 

DIGITÁLNÍ KNIHOVNA 

EDU ICZ 

 

 

OBCHODNÍ KONTAKT 
 

ICZ a.s.   Na hřebenech II 1718/10  
                   140 00 Praha 4 
 

Ing. Lenka Dezortová 

TEL.:       +420 737 280 016 
E-MAIL:  edu@i.cz 

 
 

 

http://www.edu.i.cz/
mailto:edu@i.cz

