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Serviços
De portas abertas desde 2011, o
Hospital Veterinário de Leiria iniciou
a sua atividade com o propósito de
fornecer uma solução diferente daquilo
que já existia na capital de distrito e nos
concelhos conexos.
Apostando desde a primeira hora em
equipamentos, infraestruturas e um corpo clínico de elevada qualidade, profissionalismo
e know-how, este estabelecimento hospitalar
apresenta uma grande heterogeneidade de
valências e especialidades, que se iniciam
em serviços como a desparasitação ou a
administração de vacinas, prolongando-se
por consultas em áreas como a Dermatologia, a Medicina Interna, a Ortopedia ou a
Oftalmologia.
Se há algo que o sócio-gerente Nelson
Antunes faz, todavia, questão de salientar
é que “quisemos ser diferenciadores em
diversos aspetos, mas principalmente na
forma como recebemos os nossos clientes
e na nossa comunicação para com eles”.
Mais concretamente, “quisemos ser muito
objetivos relativamente às opções de tratamento e naquilo que poderão ser os seus
custos”, esclarece o porta-voz, numa alusão
à importância que o Hospital Veterinário de
Leiria atribui ao fator “transparência”, bem
como à satisfação de todos quantos solicitem
os serviços do organismo.
Igualmente decisiva, aquando da inauguração desta unidade hospitalar com
cerca de 450m2 de dimensão, foi uma forte

veterinários de

excelência

preocupação com a luminosidade, o espaço
e a organização de todo o complexo, “porque
sentimos que as condições de trabalho eram
fundamentais” para o sucesso e satisfação de
todos os intervenientes. A comprová-lo, basta
referir – a título exemplificativo – a presença
de três consultórios veterinários, uma área
de tratamento e preparação, um espaço de
diagnóstico, bem como salas devidamente
vocacionadas para a imagiologia ou para a
cirurgia e respetiva recuperação.
Posto isto, e em jeito de balanço, Nelson
Antunes constata como “nestes últimos
anos, a tendência das pessoas tem sido
deslocarem-se ao Hospital Veterinário de
Leiria em caso de alguma situação grave”,
o que é interpretado enquanto “sinal de
reconhecimento de que a nossa equipa é
muito competente”. Particularmente decisivo
para tamanho reconhecimento revelou-se,
de resto, o rigor e a celeridade do serviço de
urgências 24 horas aqui proporcionado. De
facto, “quando entrámos no mercado não
éramos conhecidos, mas fomos conquistando o nosso espaço e reputação”, nota o
sócio-gerente.
Consciente de um cenário em que,
gradualmente, a aposta na medicina pre-

ventiva tem vindo a afirmar-se como algo
cada vez mais presente na mentalidade dos
portugueses, Nelson Antunes acredita que
as próximas etapas do Hospital Veterinário
de Leiria passarão pelo “reforço da equipa,
de forma a podermos dispor de mais horas
em termos de consulta”, ampliando ainda
mais a sua capacidade de resposta junto
das necessidades e patologias dos animais
de companhia. Do mesmo modo, continuará
a cimentar-se um estatuto de excelência não
apenas no contexto de um concelho, mas de
toda uma região.

