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Charitativní program Practice Pink společnosti Henry Schein slaví            
15. výročí podpory celosvětového boje proti rakovině 
 
Od svého založení shromáždil program Practice Pink více než 1,7 milionu amerických 
dolarů, které věnoval na výzkum rakoviny, její prevenci a osvětu 

 
Praha – 3. listopadu 2021: Společnost Henry Schein oznámila 15. výročí svého charitativního 
programu Practice Pink®, který podporuje neziskové organizace věnující se boji proti rakovině. 
Program Practice Pink je celosvětovou iniciativou Henry Schein Cares, která zaštiťuje program 
společenské odpovědnosti vytyčený společností Henry Schein. 
 
Prostřednictvím programu Practice Pink, pomáhá společnost Henry Schein, spolu s nevládními 
organizacemi a partnery z řad dodavatelů v Severní Americe a Evropě, stomatologickým a dalším 
zdravotnickým odborníkům zvyšovat povědomí a poskytuje podporu léčby rakoviny prsu a 
dalších druhů rakoviny tím, že nabízí svým zákazníkům řadu růžových produktů, zahrnující 
spotřební zboží pro zdravotní péči, potřeby pro ordinace a oblečení. Do dnešního dne získala 
společnost Henry Schein prostřednictvím programu Practice Pink více než 1,7 milionu 
amerických dolarů. 
 
„Ve společnosti Henry Schein jsme se zavázali propojit naše silné stránky firmy s potřebami 
společnostmi, abychom zlepšili celosvětové zdraví a rozvíjeli partnerství mezi veřejným a 
soukromým sektorem, které pomůže zajistit péči těm, kteří ji potřebují,“ řekl Stanley M. 
Bergman, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Henry Schein. „Spolu s našimi 
váženými partnery z řad dodavatelů a zákazníků pomáháme podporovat veškeré úsilí v oblasti 
pomoci včasného odhalení rakoviny, zlepšování dostupnosti péče a pokroku ve výzkumu a 
prevenci rakoviny.“ 
 
Jako součást účasti v programu Practice Pink™ věnuje společnost Henry Schein Dental v České 
republice část zisku z prodeje těchto růžových produktů neziskové organizaci Loono, čímž ji 
podpoří při výzkumu, jejím úsilí v oblasti prevence, snahách o včasné odhalení onemocnění a při 
zlepšování dostupnosti péče. 
 
Nezisková organizace Loono, z.s. vznikla v květnu roku 2014. Od té doby vzdělává v oblasti prevence 
onkologických onemocnění u žen i mužů a pomáhá onkologicky nemocným a jejich rodinám.*) 
 
O aktivitách Henry Schein Cares 
 
Iniciativa Henry Schein Cares stojí na pěti pilířích: na posílení potenciálu členů týmu Henry Schein, na 
podpoře v oblasti zdraví a rozšiřování dostupnosti péče pro znevýhodněné komunity, na urychlení 
podpory udržitelnosti životního prostředí, na posílení a větší rozmanitosti našeho dodavatelského 
řetězce a na zachovávání pevného etického přístupu. Aktivity v oblasti zdravotní péče podporované 
Henry Schein Cares se zaměřují na čtyři hlavní oblasti: (1) zdraví, léčba, prevence a vzdělávání; (2) 
budování kapacit; (3) připravenost na mimořádné události a řešení katastrof; a (4) posilování zdravotního 
systému. 
 
Jasně daná vize Henry Schein Cares pochází z hlubokého závazku ke společenské odpovědnosti a z 
filozofie osvícenství, kterou prosazoval Benjamin Franklin, a spočívá v „konání dobra konáním dobra“.  

http://www.loono.cz/
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Náš závazek k trvalému, dlouhodobému ekonomickému úspěchu při současném utváření sdílených 
hodnot pro celou společnost dosahujeme prostřednictvím aktivit Henry Schein Cares a modelu zapojení 
všech zúčastněných stran pěti pilířů naší „Mozaiky úspěchu“. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak 
měníme svět k lepšímu, navštivte prosím: www.henryschein.com/corporatecitizenship.  
 
 
*) Zdroj: Loono 
 
 
O společnosti Henry Schein 
 
Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) je společnost vytvářející řešení pro zdravotnické  profesionály a 
je poháněná sítí lidí a technologií. Síť společnosti tvořená důvěryhodnými poradci s více než 
21 000 členy týmu Schein po celém světě poskytuje globálně více než 1 milionu zákazníků více než 
300 cenných řešení, která zlepšují provozní úspěch a klinické výsledky. Naše obchodní, klinická, 
technologická a dodavatelská řešení pomáhají ordinacím zubních a praktických lékařů pracovat 
efektivněji, aby tak mohli účinněji poskytovat kvalitní péči. Tato řešení podporují také zubní a 
lékařské laboratoře, vládní a institucionální zdravotnické kliniky a další zařízení nabízející 
alternativní zdravotní péči.  
 
Společnost Henry Schein působí prostřednictvím centralizované a automatizované distribuční sítě, 
přičemž na skladě má nabídku více než 120 000 značkových produktů a produktů soukromé značky 
Henry Schein a také více než 180 000 dalších produktů, které jsou k dispozici ve speciální nabídce. 
 
Společnost Henry Schein s ústředím v Melville, státě N.Y., která je v žebříčku FORTUNE 500 a která 
je členem indexů S&P 500®, má provozovny a pobočky v 32 zemích a územích.  
 
Další informace najdete na webové stránce společnosti Henry Schein www.henryschein.com nebo 
www.henryschein.cz.  
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Director, Corporate Media Relations – EMEA  
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