
Fir ma ist nie je na ryn ku
od dwu dzie stu lat,
od dwóch pod obec ną na -
zwą. Agen cję sta no wi po -
nad 100-oso bo wa ka dra
pie lę gnia rek, ra tow ni ków
oraz opie ku nów me dycz -
nych. – Do kład nie we ry -
fi ku je my oso by, któ re skła -
da ją do nas apli ka cje
na po szcze gól ne sta no wi -
ska i ba da my ich pre dys -
po zy cje. Nie wszy scy, któ -
rzy sta ra ją się u nas
o za trud nie nie, kwa li fi ku -
ją się do tej pra cy – mó wi
Ka ta rzy na Szu bert, Wła -
ści ciel ka Szu bert Med. 

Każ dy pra cow nik szko lo -
ny jest do wszyst kich jed no stek
cho ro bo wych, a opie ku no wie
do pa so wy wa ni są do pa cjen ta
podką tem cha rak te ro lo gicz nym.
O przy dzia le de cy du je ko or dy -
na tor. – Ta pra ca, to nie jest „ła -
twy chleb”, pa cjen ci są zróż ni co -
wa ni, w róż nym sta dium
cho ro by. Zda rza ją się przy pad ki
agre sji, cze go sa ma nie jed no krot -
nie do świa czy łam – za zna cza
K. Szu bert, i do da je: 

– Dla te go ofe ru jąc usłu gi
opie ki, dba my jed no cze śnie
o na szych pra cow ni ków, sta ra -
jąc się wy na gra dzać im wszel -
kie nie do god no ści, ota cza jąc
wspar ciem me dycz nym czy
ofe ru jąc róż ne po nad stan dar do -
we be ne fi ty, np. bo nu sy fi nan -
so we na Świę ta.

Agen cja świad czy usłu gi
go dzi no we oraz dłu go ter mi no -
we z za miesz ka niem opie ku -

nów, któ rzy wy mie nia ni
są co 2 mie sią ce. Ob szar
jej dzia łal no ści sta no wi
wo je wódz two łódz kie,
a tak że pół noc no – za -
chod nia część kra ju.
Oprócz usług opie kuń -
czych, fir ma ofe ru je tak że
trans port me dycz ny, a tak -
że zaj mu je się wy po ży -
cza niem sprzę tu me dycz -
ne go i re ha bi li ta cyj ne go. 

Po wszech nym pro ble -
mem jest to, że lu dzie star -
si i prze wle kle cho rzy ma -
ją ogra ni czo ny do stęp
do ochro ny służ by me dycz -
nej, głów nie do le ka rzy
spe cja li stów i re ha bi li tan -

tów. Szpi ta le nie chęt nie prze -
dłu ża ją po by ty ta kich pa cjen -
tów. I tu na prze ciw wy cho dzi
ofer ta Szu bert Med, któ ra nie -
ba wem obej mie usłu gi wła -
sne go Nie pu blicz ne go Za kła du
Opie ki Zdro wot nej. Fir ma
otrzy ma ła już sto sow ne ze -
zwo le nie i jest w trak cie or ga -
ni za cji pla ców ki.
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AGENCJE ZATRUDNIENIA | Bran ża usług opie ki nad oso ba mi
star szy mi, cho ry mi i nie peł no spraw ny mi, to szcze gól nie trud na
i wy ma ga ją ca dzia łal ność, któ ra sta wia sta le no we wy zwa nia.
Sta ra się na nie od po wia dać agen cja Szu bert Med z Ło dzi,
któ ra spe cja li zu je się w efek tyw nej re ali za cji te go ty pu usług.


