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Assunto: Farmácia de Almagreira - Pombal

Destinatário: Min Saúde

Ex.moSr.PresidentedaAssembleiadaRepública

Solicito a V. Exa. se digne obter resposta ás questões que a seguir colocamos:

A Farmácia que, há vários anos, serve a freguesia de Almagreira, concelho de
Pombal, garante este serviço indispensável e de primeira necessidade a cerca de

4.000 pessoas. Recentemente, e em resultado de um pedido de mudança de

localização, foi a mesma autorizada a deslocalizar a sua actividade para a

freguesia de Louriçal que já tinha este serviço assegurado por um
estabelecimento farmacêutico devidamente licenciado.

Ora, na sequência deste movimento, ficou a freguesia de Almagreira privada

deste serviço básico sem que tivesse sido assegurada a manutenção de um
se1ltiçoidêntico ou, no mínimo, de um posto farmacêutico, com todas as

implicações sócio-económicas, de acessibilidade a um serviço básico e que

prejudica fortemente a qualidade de vida da população daquela freguesia e áreas
limitrofes.

Acresce ainda que, esta freguesia está dotada de uma extensão de saúde que

funciona diariamente o que, como facilmente se compreende, obriga a enormes

deslocações de um elevadíssimo número de utentes para a sede de Concelho ou

para outras freguesias nas proximidades, em busca de abastecimento dos

respectivos medicamentos.



Em face do exposto e atenta a gravidade da situação em que se encontram os

habitantes daquela freguesia no que respeita á garantia de abastecimento de

medicament~s em condições de acessibilidade minimamente razoáveis, pretende-se
saber que 'meCJidaspensa tomar o Ministério da Saúde para ultrapassar a actual

situaçã9, manifestamente insustentável para os nossos concidadãos de Almagreira,

repondo um serviço de primeira necessidade como é , sem dúvida, o acesso aos. .
medjcámentos.
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