
Πρόγραµµα

Προκειµένου να επιµερίσουµε το κόστος ιατρικής  
φροντίδας του κατοικιδίου σας και να σας ευχαριστήσουµε 
για την εµπιστοσύνη σας, οργανώσαµε ένα πρόγραµµα 
εγγραφής µελών που αποκαλείται VIP plan.

Οι παροχές του VIP plan είναι:

• 3 δωρεάν κλινικές εξετάσεις/επισκέψεις στην
   κλινική κατά τη διάρκεια ενός έτους.

Μια ενδελεχής κλινική εξέταση µας δίνει την ευκαιρία να 
επισκοπήσουµε µε προσοχή την κατάσταση υγείας του 
ζώου µας, να λάβουµε χρήσιµες συµβουλές από τον 
επιβλέποντα ιατρό, απαλλαγµένοι από τη συναισθηµατική 
πίεση µιας ασθένειας.
Η προληπτική ιατρική αποτελεί τη χρυσή ευκαιρία να 
εντοπίσουµε έγκαιρα υποκλινικά προβλήµατα υγείας και 
να τα λύσουµε πριν µας απασχολήσουν στο µέλλον. 
Όλα  τα κατοικίδια θα πρέπει να επισκέπτονται τον 
κτηνίατρο τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. Τα νεότερα, τα 
γηραιότερα και εκείνα που πάσχουν από κάποιο χρόνιο 
νόσηµα, ενδεχοµένως να χρήζουν τακτικότερων ελέγχων.
Δεν συµπεριλαµβάνεται η  τιµή θεραπευτικών εγχύσεων ή 
η αγορά φαρµάκων.

• Δωρεάν συµµετοχή σε σεµινάρια
που διοργανώνει η κλινική για τη διαρκή 

επιµόρφωση σε θέµατα επιστηµονικά
(π.χ. καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση
στον σκύλο) ή και θέµατα συµπεριφοράς, 

διατροφής, ψυχολογίας κλπ.

• 15% έκπτωση στην αγορά
κτηνιατρικών φαρµάκων

• Ενηµέρωση για την δράση οµάδων
  εθελοντισµού και την εκπροσώπηση του

  προγράµµατος Give me a paw.

*  Η µηνιαία συνδροµή για το VIP plan είναι:
18 ευρώ/κατοικίδιο. 

* Σε περίπτωση 2ου κατοικιδίου η µηνιαία καταβολή 
διαµορφώνεται στα 15 ευρώ/κατοικίδιο, ενώ στο 3ο 
κατοικίδιο θα είναι 12 ευρώ/κατοικίδιο.

* Στους κατόχους πιστωτικών καρτών (VISA, Master 
Card, Diners) το ποσό αυτό χρεώνεται σε 12 άτοκες 
δόσεις.

* Σε περίπτωση ετήσιας εφάπαξ συνδροµής,
η καταβολή διαµορφώνεται:

 1ο κατοικίδιο 190 ευρώ/έτος
 2ο κατοικίδιο 160 ευρώ/έτος/κατοικίδιο
 3ο κατοικίδιο 130 ευρώ/έτος/κατοικίδιο

• Ο ετήσιος πολυδύναµος εµβολιασµός δωρεάν.
Στον ετήσιο εµβολιασµό συµπεριλαµβάνεται πλήρης 
κλινική εξέταση.

• 15% έκπτωση σε όλους τους
υπόλοιπους εµβολιασµούς. 

Λύσσας, Πνευµονίας, Λεϊσµανίωσης, Δερµατοφυτίασης, 
Λοιµ.Περιτονίτιδας,  Λευχαιµίας κλπ.

• 15% έκπτωση σε όλες τις αιµατολογικές εξετάσεις 
που γίνονται στην Ελλάδα και µια γενική αίµατος 

ετησίως δωρεάν.
Εξαιρούνται οι ειδικές αιµατολογικές εξετάσεις που 
αποστέλλονται σε εργαστήρια της Αγγλίας πχ. Τεστ 
αλλεργιών, ενδοκρινολογικός έλεγχος, ιστοπαθολογικές .

• 15% έκπτωση σε όλα τα χειρουργεία
που επιτελούνται στην κλινική

Εξαιρούνται οι ενδοσκοπικές διεργασίες και όσα χειρουργεία 
παραπέµπονται σε εξειδικευµένους συναδέλφους.

• 15% έκπτωση σε όλες τις κλινικές δίαιτες
καθώς και σε τροφές που διατίθενται

αποκλειστικά από κτηνιάτρους.



΄Ωρες λειτουργίας

&
Τρόποι πληρωµής

Δευτέρα έως Παρασκευή: 10:00 πµ  - 14:30 µµ
 &
 17:30 µµ – 21:00 µµ

Σάββατο: 10.00 πµ - 14.30 µµ

Τα επείγοντα περιστατικά εξυπηρετούνται 
κατόπιν κλήσεως στο κινητό τηλέφωνο 
καθόλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Στην κλινική δεχόµαστε όλες τις πιστωτικές και 
χρεωστικές κάρτες VISA,MASTERCARD, DINERS, 
AMERICAN EXPRESS.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟI:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

DVM, GPCertSAM, GPCertEndo
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ:

ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ

Ελευθερίου Βενιζέλου 27
Μελίσσια, Τ.Κ.: 151 27

Τηλ. & Fax: 210 810 27 27
Κιν: 697 20 388 20
www.vetmedica.gr

Το Κτηνιατρικό Κέντρο Βορείων Προαστίων Vetmedica 
αποτελεί σύγχρονη κτηνιατρική µονάδα διάγνωσης, 
νοσηλείας και αποκατάστασης κλινικών περιστατικών 
που αφορούν στο σκύλο και στη γάτα.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν σηµειωθεί 
τεράστια άλµατα προόδου στην κτηνιατρική επιστήµη 
των ζώων συντροφιάς, σε κλινικό/ερευνητικό επίπεδο 
καθώς και στην νοοτροπία των ανθρώπων που 
αποφασίζουν να µοιραστούν τη ζωή τους µε ένα 
κατοικίδιο.

Το κατοικίδιο αποτελεί στις µέρες µας αναπόσπαστο 
µέλος της οικογένειας και η φροντίδα του προσοµοιάζει 
αυτής των παιδιατρικών ασθενών.

Ο αµφίδροµος ισχυρός συναισθηµατικός δεσµός 
µεταξύ ζώου-ανθρώπου (human-animal bond) αποτέλεσε 
το εφαλτήριό µας για την παροχή υψηλού επιπέδου 
υπηρεσιών µέσω της άρτιας υλικοτεχνικής υποδοµής, 
του σύγχρονου κτηνιατρικού εξοπλισµού και της 
πολυετούς εµπειρίας µας σε κλινικές του εξωτερικού.


