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Vážení zákazníci,
DŮVOD NA OPTIMIZMUS
Rok začal jako většina let a lidé po celém světě byli plní nadšení věnovat se svým osobním a
profesním touhám. Ale rok 2020 měl jiné plány. Nyní, o dvanáct měsíců později, jsou lidé všude
většinou připraveni obrátit list do nového roku.
Přesto, jak obtížný byl rok 2020, vstupujeme v Henry Schein do roku 2021 plní naděje v to, co
přijde. Je to v naší DNA; Společnost byla založena v nejhlubších časech Velké hospodářské krize
synem imigranta, který právě ukončil farmaceutickou školu - sám Henry Schein. Henry, kterého
jsme někteří z nás měli to potěšení poznat, byl schopen vidět, jak slunce svítí za mraky.
V tomto duchu vám jménem Team Schein vyjadřuji naše hluboké uznání za hrdinskou obětavost
zdravotnických pracovníků v roce 2020 a naše upřímné přesvědčení, že se v roce 2021 díky
vašemu neustálému úsilí sevření pandemie uvolní. Zdravotničtí pracovníci po celém světě, včetně
zákazníků společnosti Henry Schein, se během pandemie prokázali jako neúnavní ve své oddanosti
ochraně života a naší existence. Jsme ohromeni vaší obětavostí a vytrvalostí za těch nejtěžších
okolností, jaké jsme kdy zažili. Nepochybujeme o tom, že společná moc globální zdravotnické
komunity nás v příštím roce přivede do lepších časů.
Z naší strany zůstává společnost Henry Schein odhodlána být oddaným spojencem pro vaši věc.
Pokračujeme v zásobování vysoce kvalitními osobními ochrannými pomůckami z celého světa v
objemech, které potřebujete k bezpečnému provozování své praxe. Nadále přinášíme na trh
diagnostické testy COVID-19 ve prospěch nejen vašich pacientů, ale i vašeho týmu. A naléháme na
příslušné úřady, abychom zajistili, že do distribuce vakcín COVID-19 vytvořených vynikajícími
světovými farmaceutickými výzkumníky budou zahrnuti lékaři v ordinacích - zdravotničtí
pracovníci, kterých pacienti poznají a kterým nejvíce důvěřují.
Děláme to proto, že váš úspěch je náš úspěch. Vidíme naši roli v tom, že vám pomáháme
poskytovat kvalitní péči pro vaše pacienty. Nejde jen o obchod; máme společnou lidskost a
závazek přispět svým dílem k tomu, aby byl svět lepší a bezpečnější pro všechny lidi.
Závěrečná myšlenka pro příští rok: Ve své knihovně mám knihu „Poslední lev“, úžasnou biografii
velkého Winstona Churchilla, který provedl civilizaci nejtemnější dobou 20. století. Kromě toho, že
byl mimořádným státníkem, byl jedním z největších myslitelů své doby, se zvláštní schopností
koncipovat myšlenky v nejjednodušších vyjádřeních. Churchill jednou řekl: „Jsem optimista.
Nevidím důvod být něčím jiným.“

Tento duch optimismu přeneseme ve společnosti Henry Schein do roku 2021, a to nemalou měrou
kvůli vám, našim zákazníkům, jejichž hluboký přínos pro zdraví světa nás inspiruje k tomu,
abychom každý den dělali maximum pro vaše pacienty i pro vás. Děkujeme, že pro vás můžeme
pracovat.
Zůstaňte v bezpečí, mějte se dobře a ať vás radost svátečního období provází celým rokem 2021.
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