
 

 
 
 

Pismo z dnia        21 grudnia 2020 r. 
Stanley M. Bergman 
 
 
 
 
 

 
Do naszych drogich Klientów: 

 

ARGUMENT ZA OPTYMIZMEM 

Początek roku był podobny do każdego innego; ludzie na całym świecie byli pełni entuzjazmu, 

gotowi podążać za swoimi osobistymi i zawodowymi aspiracjami. Ale 2020 rok miał inne plany. 

Dwanaście miesięcy później ludzie w każdym zakątku globu czekają przede wszystkim na nowy 

rok.   

I jakkolwiek ciężko by nie było w 2020 roku, w Henry Schein czekamy z nadzieją na 2021. To leży w 

naszym DNA; firmę założył w samym środku wielkiego kryzysu syn imigranta, człowiek, który był 

świeżo po szkole farmaceutycznej — sam Henry Schein. Henry, którego niektórzy z nas mieli 

przyjemność poznać, potrafił dostrzec promienie słońca przebijające się zza chmur. 

W tym duchu pragnę przekazać wam, w imieniu Zespołu Schein, nasze głębokie uznanie dla 

bohaterskiego poświęcenia pracowników służby zdrowia w 2020 roku i nasze szczere przekonanie, 

że uścisk pandemii rozluźni się w 2021 roku z powodu waszych nieustających wysiłków. Personel 

służby zdrowia na całym świecie, w tym klienci firmy Henry Schein, niestrudzenie dbał o ochronę 

życia i środków do życia w czasie pandemii. Jesteśmy poruszeni waszym oddaniem i wytrwałością 

w najtrudniejszych okolicznościach, jakich kiedykolwiek doświadczyło każde z nas. Nie mamy 

wątpliwości, że połączona siła globalnej społeczności medycznej doprowadzi nas w nadchodzącym 

roku do lepszych czasów.  

Ze swojej strony, firma Henry Schein pozostaje zaangażowana jako oddany sprzymierzeniec 

waszej sprawy. W dalszym ciągu dbamy o zaopatrzenie na całym świecie w wysokiej jakości środki 

ochrony osobistej w ilościach potrzebnych do bezpiecznej pracy. Stale zaopatrujemy rynek w testy 

diagnostyczne na COVID-19, wspierając w ten sposób nie tylko pacjentów, ale również wasz 

zespół. Naciskamy również na odpowiednie władze, aby zapewnić, że lekarze pierwszego 

kontaktu, pracownicy służby zdrowia, których pacjenci znają i którym ufają najbardziej, zostaną 

włączeni do dystrybucji szczepionek COVID-19 stworzonych przez światowej sławy badaczy 

farmaceutycznych.  

Robimy to, ponieważ wasz sukces jest naszym sukcesem. Postrzegamy naszą rolę jako pomoc w 

zapewnieniu wysokiej jakości opieki nad pacjentami. Tu nie chodzi tylko o handel; wszyscy 

jesteśmy ludźmi i naszym obowiązkiem jest zrobić, co w naszej mocy, aby świat był lepszy i 

bezpieczniejszy dla każdego.  

Myśl końcowa na przyszły rok: na swojej półce trzymam egzemplarz „The Last Lion”, wspaniałą 

biografię wielkiego Winstona Churchilla, który przeprowadził cywilizację przez najciemniejsze 

czasy XX wieku. Był niezwykłym mężem stanu, ale również jednym z wielkich myślicieli swoich 

czasów, z niesamowitą umiejętnością ubierania pomysłów w najprostsze słowa. Powiedział kiedyś: 

„Jestem optymistą. Bycie kimkolwiek innym, nie zdaje się być do czegokolwiek przydatne.” 



 

 

 

 

Tego ducha optymizmu cały zespół Henry Schein wnosi w rok 2021, w dużej mierze dzięki wam, 

naszym klientom, których głęboki wkład w zdrowie na całym świecie inspiruje nas do tego, by 

każdego dnia robić coś lepszego dla waszych pacjentów i was.  Dziękujemy za zaszczyt służenia 

Wam.  

Bądźcie bezpieczni, uważajcie na siebie i niech radość w okresie świątecznym towarzyszy nam 

wszystkim w 2021 roku.   
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