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Pismo od  

Stanley M. Bergman 

 

 

 

NASZ OPTYMIZM NIE SŁABNIE 
 
Do naszych drogich Klientów,  

  
pod koniec 2020 r. w Henry Schein przedstawiliśmy argumenty przemawiające za optymizmem w 
nowym roku. Teraz, prawie sześć miesięcy po jego rozpoczęciu, pozostajemy optymistami co do 
tego, że pandemia zostanie ostatecznie opanowana, gospodarka światowa będzie się nadal 
odbudowywać, a nasze systemy służby zdrowia wyjdą z kryzysu silniejsze.   
 
Nasze stanowisko wynika z rosnącej dostępności skutecznych szczepionek, bardziej stabilnego 
łańcucha dostaw opieki zdrowotnej i ciągłego, bezinteresownego zaangażowania pracowników 
służby zdrowia na całym świecie. Widzimy również wiele sektorów społeczeństwa obywatelskiego, 
w tym korporacje, które publicznie zobowiązują się do wspierania wspólnego dobra. Jesteśmy 
głęboko przekonani, że historia zapamięta lata po pandemii jako eksplozję innowacji oraz 
usprawnień gospodarczych i społecznych.  
 
Oczywiście świat musi pokonać wiele przeszkód, zanim dotrzemy do tego lepszego miejsca. 
Globalna dystrybucja szczepionek jest niezwykle niesprawiedliwa. Podczas gdy niektóre kraje 
świętują swoje ponowne otwarcie, inne zmagają się z wirusem, który nadal mutuje i 
rozprzestrzenia się. Chociaż świat wie, jak pokonać wirusa, osiągnięcie tego celu wymaga czasu, 
wytrwałości i globalnej współpracy. W tych trudnych czasach szczęśliwcy nie mogą zapominać o 
tych, którym się gorzej powodzi.  
 
Ze swojej strony Henry Schein ogłosił w maju przekazanie ponad 2,5 miliona sztuk środków 
ochrony indywidualnej (ŚOI) i innych artykułów do kontroli zakażeń pracownikom służby zdrowia 
walczącym na pierwszej linii w Brazylii i Indiach, które obecnie zmagają się z gwałtownym 
wzrostem zachorowań na COVID-19. W 2020 r. przekazano ponad 10 milionów artykułów, w tym 
osłony na twarz, środki do dezynfekcji rąk, fartuchy izolacyjne, termometry, kombinezony i maski 
na twarz, na rzecz pomocy ofiarom wirusa COVID-19.  
 
Są to jedne z wielu działań, które podjęliśmy w celu złagodzenia skutków epidemii, o czym 
informuje nasz Raport dotyczący zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej 
2020, zatytułowany „Zdrowszy świat dzięki odporności”. Opisaliśmy w nim nasze wysiłki na rzecz 
ruchu związanego ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym (ESG), publikując 
nowe i rozszerzone informacje oraz cele dotyczące wyników ESG. Na przykład, postawiliśmy sobie  
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za cel przekazanie do 2025 roku co najmniej 50 milionów dolarów w formie pieniężnej i 
produktowej na promocję równości w opiece zdrowotnej. Ogłosiliśmy również, że do 2030 r., 
zgodnie z naszym zaangażowaniem w Paradigm for Parity®, Henry Schein będzie dążyć do 
zapewnienia parytetu płci na wyższych szczeblach kierowniczych.  
  
W przypadku obsługiwanych przez nas rynków opieki zdrowotnej, łańcuch dostaw środków 
ochrony indywidualnej, w tym rękawic do badań, uległ znacznej poprawie. Rynek niektórych 
rodzajów sprzętu skurczył się, a my uważnie obserwujemy łańcuch dostaw, ponieważ, podobnie 
jak w innych branżach, na komponenty i logistykę wpłynął szereg czynników. Naszą misją w tym 
okresie było zrobienie wszystkiego, co w naszej mocy, aby zapewnić naszym Klientom dostęp do 
produktów i rozwiązań niezbędnych do efektywnego i skutecznego działania.  
 
Podczas pandemii Henry Schein był najbardziej aktywny w zabezpieczaniu ŚOI i szybkich testów w 
punktach opieki dla lekarzy i lekarzy dentystów (stomatologów, pracowni dentystycznych i lekarzy) 
oraz ich zespołów. Nasz udział i przewodnictwo w kilku partnerstwach publiczno-prywatnych 
pozwoliły nam na opracowanie pilnych, wspólnych rozwiązań problemu niedoborów produktów 
dla służby zdrowia, z którymi borykał się świat. Zainwestowaliśmy znaczne środki w 
przeprowadzenie rygorystycznej analizy prawnej i jakościowej ponad 1000 potencjalnych nowych 
źródeł środków ochrony indywidualnej i testów na całym świecie, angażując znaczny kapitał na 
niestabilnym rynku dostaw. W ramach naszych wysiłków, aby pomóc klientom poradzić sobie z 
największym kryzysem naszych czasów, transportowaliśmy produkty drogą lotniczą, gdy kanały 
dostaw zostały zablokowane. Henry Schein przekonał również urzędników państwowych na 
wszystkich szczeblach, że lekarze pierwszego kontaktu są istotną częścią infrastruktury służby 
zdrowia. 
 
Zapewniamy, że firma Henry Schein zachowa czujność w zakresie zabezpieczania środków ochrony 
indywidualnej i podejmie wszelkie działania w celu złagodzenia niedoborów sprzętu.  
  
Jak zauważyliśmy w grudniu, optymizm, jaki Henry Schein wniósł do 2021 r., odzwierciedla 
ogromny wkład, jaki wnosicie jako pracownicy służby zdrowia w poprawę życia swoich pacjentów, 
a nawet zdrowia świata. Inspiruje nas Wasze zaangażowanie i jak zawsze dziękujemy za przywilej 
służenia Wam.  
 
Z poważaniem  
 

 
 
Stanley M. Bergman 
Chairman of the Board and Chief Executive Officer 

 


