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  چگونھ داروھای غیر قابل استفاده را معدوم نماییم؟
  

وند. گرچھ تصور اشتباه شپس از مراجعھ بھ پزشک و دریافت دارو، داروھای تجویز شده تا انتھا مصرف ن ممکن است

نگھداری این داروھا در منزل برای روز مبادا بسیار خطرناک و نادرست است، ولی شاھد ھستیم کھ جمع آوری و انبار 

روھا در خیلی از منازل در محلی بھ نامھای قفسھ دارویی و یا جعبھ ھای دارویی، در آشپزخانھ و یا یخچال صورت می دا
  گیرد. 

محض خروج چراکھ  بھ ، مجاز بھ تحویل گرفتن داروی مصرف نشده از بیماران نمی باشندداروخانھ ھا بھ ھیچ عنوان 

ترل خارج می شود و بھ ھمین دلیل سالمت داروی مرجوعی بھ داروخانھ دارو از داروخانھ، شرایط نگھداری دارو از کن
زیر سوال است. پس با غیر قانونی اعالم نمودن بازگشت دارو بھ داروخانھ، سالمت مصرف کنندگانی کھ داروھای خود 

  را تنھا از داروخانھ تھیھ می نمایند، حفظ خواھد شد.

منزلی، بھ قفسھ یا جعبھ  دارویی منزل سری بزنیم و بھ آن سر و سامان نظافت کلی عید، زمان مناسبی است تا در ھر 
گرچھ داروھا نقش موثری در درمان بسیاری از بیماری ھا دارند ولی زمانیکھ دیگر نیازی بھ آنھا نباشد ضروری دھیم. 

شھای صحیح انھدام . در اینجا رودور بریزیم، داروھا را بھ شکل مناسبی خطرات احتمالی است کھ برای جلوگیری از

  .داروھای تاریخ گذشتھ و یا مصرف نشده را ذکر می نماییم

در برخی از کشورھا روند مشخصی برای بازگرداندن دارو وجود دارد. ولی از آنجاکھ در کشور ما این سیستم وجود 
نمایید: ندارد شما می توانید از روشھای ساده زیر برای دور ریختن دارو از طریق زبالھ منزل استفاده

با مواد ناخوشایندی مانند تفالھ چای از بستھ بندی اصلی خارج نمایید و داروھا را بدون خرد کردن قرصھا و کپسولھا، .١
مخلوط حاصل را می  مخلوط کنید. مخلوط را در کیسھ پالستیکی دربستھ قرار دھید و سپس داخل سطل زبالھ بیندازید.

یگر ظروف مشابھ بریزید تا از نشت دارو یا ریختن آن بھ بیرون از سطل توانید ھمچنین در قوطی حلبی خالی یا د

زبالھ جلوگیری شود.
شربت ھا و سوسپانسیونھا را در فاضالب ریختھ و بطری آنرا در زبالھ دان بیندازید..٢

و  شربت متادون کھ برای درمان نگھدارنده اعتیاد بھ مواد مخدر توسط پزشک تجویز می شود بسیار خطرناک است.٣

بھ ھیچ عنوان نباید این دارو را در یخچال و در دسترس کودکان و یا در ظروف مخصوص فرآورده ھای خوراکی و 

نیز مشاھده شده  ھمرگنوشیدنی مثل بطری نوشابھ نگھداری کرد چون بھ اشتباه ممکن است خورده شود و موارد 

پس از آبکشی دور انداخت. ا باید در فاضالب ریخت و بطری رار برای انھدام این دارو است.

قبل ازدور انداختن بطری خالی دارو، دستور مصرف روی آنرا برای جلوگیری از مصرف نابجا مخدوش نمایید. .٤

کھ دارو بھ او  تعداد کمی از داروھا ھستند کھ ممکن است ذاتًا خطرناک باشند یا با مصرف تنھا یک دوز در فردی .٥
تعلق ندارد، کشنده باشند. برای جلوگیری از مصرف این مواد توسط کودکان، حیوانات خانگی یا دیگر افراد، بھ 

محض اینکھ دیگر مورد نیاز نباشند باید سریعًا از طریق فاضالب دور ریختھ شوند. مانند چسب پوستی فنتانیل کھ 
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بھ دلیل این کھ ممکن است چسب ھنوز ( ض خاتمھ مدت مصرفبرای تسکین درد مصرف می شود و باید بھ مح

آن جلوگیری شود. از با اتفاقی  مسمومیتداخل فاضالب توالت انداخت تا از  )قابل توجھی دارو باشد حاوی مقادیر
داروھای این دستھ، مسکن ھای مخدر می باشند مانند: فنتانیل، مورفین، بوپره نورفین، متیل فنیدیت، مپریدین، 

ازپام، متادون، ھیدرومورفون، اکسی مورفون، اکسی کودون.دی

باید بر اساس آن  باشد،چنانچھ شرکت سازنده دارو، روشی را برای معدوم سازی دارو روی بستھ بندی آن ذکر کرده  .٦
عمل نمایید.

ده است و نموویز کھ پزشک بر اساس سابقھ بیماری دارو را برای شما تج چرا .ندھید تانبھ دوستان ی خود راداروھا .٧

دارویی کھ برای شما موثر بوده است چھ بسا برای دیگری خطرناک باشد.
تماس  ٢داخلی  ١۴٩٠یا با شماره و  اگر راه صحیح دور ریختن دارو را نمی دانید از یک داروساز سوال نمایید .٨

.بگیرید

از باقیمانده دارو در محیط زیست بر اساس مالحظات زیست محیطی محققان، از آنجا کھ تاکنون عارضھ ای ناشی .٩

انسان و خصوصًا آب مالحظھ نشده است، ریختن داروھا در فاضالب بالمانع است.
در داخل اسپری داروھای استنشاقی کھ جھت درمان بیماری ھایی مانند آسم و بیماری انسدادی ریوی موجودند، .١٠

مانند کلرو فلوروکربن ھستند کھ بھ عنوان حامل دارو  موادی بھ نام پروپالنت وجود دارد. این مواد گازھای بی اثری

مقرر شده است کھ این ماده  ٢٠١٣محسوب می شوند و آزاد سازی آنھا منجر بھ صدمھ الیھ ازون خواھد شد. از سال 

پوکھ این اسپری ھا در صورتیکھ سوراخ شوند و یا داخل آتش و یا کوره  با ترکیبات دوستدار محیط جایگزین شود. 

لھ سوز قرار گیرند می تواند خطرناک باشد. نحوه صحیح انھدام این پوکھ ھا را از سیستم بازیافت زبالھ می توان زبا

  جویا شد.
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  سالي سرشار از سالمتي و بھروزي براي شما ھموطنان آرزو مي نماییم
  ستاد مركزي اطالع رساني داروھا و سموم

  و دارو، وزارت بھداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان غذا
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