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NÁŠ OPTIMISMUS PŘETRVÁVÁ 
 
Našim váženým zákazníkům,  

  
na konci roku 2020 jsme se ve společnosti Henry Schein vyjádřili, že do nového roku vstupujeme 
s optimismem. Nyní, po téměř šesti měsících  roku 2021, zůstáváme optimističtí, že se pandemii 
nakonec podaří zvládnout, že se bude ekonomika celého světa nadále zotavovat a že naše systémy 
zdravotní péče vyjdou z krize silnější.   
 
Náš optimismus pramení z větší dostupnosti fungujících vakcín, stabilnějšího řetězce poskytované 
zdravotní péče a přetrvávající obětavosti zdravotnických pracovníků po celém světě. Všímáme si 
také toho, že se mnoho subjektů z řad občanských společností, včetně velkých korporací, veřejně 
zavazuje k podpoře sociálního blaha. Pevně věříme, že si historie bude pamatovat roky po 
pandemii jako období rozmachu ekonomických a sociálních inovací a zlepšování.  
 
Svět samozřejmě musí překonat mnoho překážek, než této lepší situace dosáhneme. Světová 
distribuce vakcín je velmi nespravedlivá. Zatímco některé země slaví své znovuotevření, jiné zápasí 
s virem, který nadále mutuje a šíří se. Svět sice ví, jak virus porazit, ale dosažení tohoto cíle bude 
vyžadovat čas, vytrvalost a mezinárodní spolupráci. Šťastlivci nesmí v těchto těžkých časech 
zapomínat na ty méně šťastné.  
 
Pokud jde o nás, společnost Henry Schein v květnu oznámila darování více než 2,5 milionu kusů 
osobních ochranných prostředků (OOP) a dalších pomůcek pro kontrolu nad infekcemi 
zdravotnickým pracovníkům v první linii v Brazílii a Indii, kteří se nyní potýkají s náporem 
onemocnění COVID-19. Navázala tak na dary z roku 2020, které činily více než 10 milionů položek, 
včetně obličejových štítů, dezinfekčních prostředků na ruce, ochranných plášťů, teploměrů, 
kombinéz a roušek, určených k potlačení onemocnění COVID-19.  
 
Tato pomoc je součástí mnoha aktivit, které jsme podnikli za účelem zmírnění pandemie, a které 
jsou uvedeny v naší zprávě o udržitelnosti a společenské odpovědnosti v roce 2020 s názvem 
„Odolnost pro zdravější svět“. Ve zprávě jsme podrobně popsali naši snahu o pokrok v oblasti 
životního prostředí, i sociálních a správních podmínek , a zveřejnili jsme k této problematice nové a 
širší informace a hlavní cíle. Například jsme oznámili záměr věnovat na podporu zdraví do roku  
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2025 finanční výpomoc a produkty ve výši nejméně 50 milionů dolarů. Rovněž jsme oznámili, že do 
roku 2030 bude společnost Henry Schein v souladu se závazkem v rámci projektu rovnosti  
„Paradigm for Parity®“ usilovat o dosažení rovnosti žen a mužů na vedoucích pozicích.  
  
Konkrétně na trzích zdravotní péče, které zásobujeme, se výrazně zlepšil dodavatelský řetězec 
OOP, včetně vyšetřovacích rukavic. Trh s určitými typy vybavení se napjal a my celý dodavatelský 
řetězec pečlivě sledujeme, protože jednotlivé prvky a logistika jsou, podobně jako v jiných 
průmyslových odvětvích, ovlivňovány různými faktory. Naším posláním v tomto období je dělat vše 
pro to, abyste se na nás mohli spolehnout a nadále dodávat produkty a řešení, která potřebujete k 
účelnému a efektivnímu provozu.  
 
Společnost Henry Schein byla po celou dobu pandemie jednou z nejaktivnějších při zajišťování OOP 
a rychlotestů pro ordinace praktických a zubních lékařů (zubní lékaře, zubní laboratoře a praktické 
lékaře) a jejich týmy. Naše účast na několika partnerských projektech veřejného i soukromého 
sektoru a jejich vedení nám umožnila prosadit naléhavá společná řešení nedostatku 
zdravotnických prostředků, se kterým se svět potýkal. Investovali jsme značné prostředky do 
realizace důsledné regulace a kontroly kvality u více než 1 000 potenciálních nových zdrojů OOP a 
testů po celém světě, čímž jsme na nestabilním dodavatelském trhu vynaložili značný kapitál. Když 
došlo k zablokování dodavatelských kanálů, přepravovali jsme v rámci naší snahy pomoci 
zákazníkům zvládnout krizi produkty letecky. Společnost Henry Schein také přesvědčovala vládní 
představitele na všech úrovních, že i soukromí lékaři jsou nezbytnou součástí infrastruktury 
zdravotní péče. 
 
Můžete si být jisti, že společnost Henry Schein bude i nadále ostražitě zajišťovat OOP a bude se 
všemi dostupnými způsoby snažit zmírnit nedostatek vybavení.  
  
Jak jsme uvedli v prosinci, duch optimismu, se kterým společnost Henry Schein vstupovala do roku 
2021, odráží obrovský přínos, kterým jako zdravotníci přispíváte ke zlepšování života Vašich 
pacientů a potažmo zdraví celého světa. Vaše odhodlání zůstává nadále naší inspirací a jako vždy 
děkujeme za výsadu být Vám k službám.  
 
S pozdravem,  
 

 
 
Stanley M. Bergman 
Chairman of the Board and Chief Executive Officer 
(Předseda představenstva a generální ředitel) 


