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Conselho de Administração

da ULSBAfHospital JoséJoaquim Fernandes de Beja

Assunto: Agradecimento

Beja, 2018-02-08

Sentimos ser nosso dever, levar ao conhecimento de V.Exª, o nosso profundo

reconhecimento pela forma não só técnica mas também profundamente humana, de

um grande profissionalismo, com que o nosso pai, Manuel António da SilvaCosta Lobo,

foi sempre atendido e tratado nos diversos serviços por onde passou, pelas equipas de

saúde, enquanto doente oncológico (melanoma), que viria a provocar-lhe a morte a 31

de janeiro de 2018, depois de esgotadas todas as possibilidades ao alcance da

medicina.

Assim queremos salientar:

• Serviço de Oncologia/Hospital de Oia, na pessoa da Sra. Ora. Mariana Inácio,

enfermeiros e auxiliares;

• Equipa Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos, nas pessoas da Sra. Ora.

Cristina Galvão e Sra. Enfermeira Catarina Pazes, o serviço de psicologia e o

grupo de enfermagem que apoiaram esta equipa;

• Equipa dos Cuidados Continuados;

• Médica de família, Sra. Ora. Conceição Ezequiel e Sra. Enfermeira Margarida

Valverde.

Sógraças a todas estas magníficas pessoas,o nosso pai conseguiu viver os seus últimos

meses com dignidade e sem sofrimento, sempre junto da sua família, em casa, onde

acabaria por falecer.

Esta nossa carta não tem só o intuito de agradecer, mas também de fazer um especial

pedido, ao Conselhode Administração da ULSBA/Hospital JoséJoaquim Fernandes de

Beja, para que reforce, a Equipa Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos, pois até

inteiro.

ao momento, é constituída somente, por uma médica e uma
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Estas duas excecionaisjespeciais pessoas, dedicam-se a tempo inteiro aos doentes,

que necessitam constantemente dos seus cuidados, e dão às suas famílias, o apoio

necessário, abdicando de várias horas das suas vidas pessoais.

Solicitamos que tenham em consideração esta situação e que a Equipa de Cuidados

Paliativos seja acrescida, para que este excelente trabalho, que foi desenvolvido com o

nosso pai, possa chegar a mais doentes e às suas famílias. Com o reforço da Equipa de

Cuidados Paliativos, estes doentes podem passar menos tempo internados em

Hospitais ou em Unidades de Cuidados Continuados, e usufruir do conforto e carinho

das suas famílias, nos seus lares.

A todos o nosso muito obrigado.

Gostaríamos e agradecíamos que determinassem, que estas nossas palavras fossem

tornadas públicas e fosse dado conhecimento aos vários serviços e pessoas visadas.

Com os melhores cumprimentos, os filhos:
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(Maria da Conceição Rosa Costa Lobo)
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(Carlos Manuel Rosa Costa Lobo)
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(Maria de Jesus Rosa Costa Lobo)
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