
    
                                                                                                  

     
، به این علت عودت دارو به داروخانه مجاز به تحویل گرفتن داروی مصرف نشده از بیماران نمی باشنداز آنجا که داروخانه ها به هیچ عنوان    

به غیرقابل انجام است که به محض خروج دارو از داروخانه، شرایط نگهداری دارو از کنترل خارج می شود و به همین دلیل سالمت داروی مرجوعی 

پس با غیر قانونی اعالم نمودن بازگشت دارو به داروخانه، سالمت مصرف کنندگانی که داروهای خود را تنها از داروخانه تهیه . اروخانه زیر سوال استد

م وجود که در کشور ما این سیست ولی از آنجا. در برخی از کشورها روند مشخصی برای بازگرداندن دارو وجود دارد .می نمایند، حفظ خواهد شد

 :ندارد شما می توانید از روشهای ساده زیر برای دور ریختن دارو از طریق زباله منزل استفاده نمایید

با مواد ناخوشایندی مانند تفاله چای اصلی خارج نمایید و  از بسته بندی داروها را بدون خرد کردن قرصها و کپسولها، 

مخلوط حاصل  .دهید و سپس داخل سطل زباله بیندازید قرار مخلوط را در کیسه پالستیکی دربسته . مخلوط کنید

مشابه بریزید تا از نشت دارو یا ریختن آن به بیرون از  را می توانید همچنین در قوطی حلبی خالی یا دیگر ظروف 

شربت ها و سوسپانسیونها را  . سطل زباله جلوگیری شود در فاضالب ریخته و بطری آنرا در زباله دان بیندازید

ازدور انداختن بطری خالی دارو، دستور مصرف روی بل ق .را برای جلوگیری از مصرف نابجا مخدوش نمایید آن

باشند یا با مصرف تنها یک دوز در فردی که دارو به او  تعداد کمی از داروها هستند که ممکن است ذاتاً خطرناک 

کودکان، حیوانات خانگی یا دیگر افراد، به  مواد توسط برای جلوگیری از مصرف این . تعلق ندارد، کشنده باشند

مانند چسب پوستی فنتانیل که . فاضالب دور ریخته شوند محض اینکه دیگر مورد نیاز نباشند باید سریعاً از طریق 

مصرف، آنرا داخل فاضالب توالت انداخت تا از مصرف اتفاقی  برای تسکین درد مصرف می شود و باید به محض خاتمه مدت 

فنتانیل، مورفین، بوپره نورفین، متیل فنیدیت، مپریدین، دیازپام، متادون، : از داروهای این دسته، مسکن های مخدر می باشند مانند. ری شودآن جلوگی

 .هیدرومورفون، اکسی مورفون، اکسی کودون 

 بر اساس آن عمل نمایید چنانچه شرکت سازنده دارو، روشی را برای معدوم سازی دارو روی بسته بندی آن ذکر کرده است باید

دارویی که برای شما موثر بوده است چه داروها را به دوستان خود ندهید چراکه پزشک بر اساس سابقه بیماری شما دارو را برای خود شما تجویز کرده است و 

ان، از آنجا که بسا برای دیگری خطرناک باشد اگر راه صحیح دور ریختن دارو را نمی دانید از یک داروساز سوال نمایید بر اساس مالحظات زیست محیطی محقق

                                                                                                       .ه است، ریختن داروها در فاضالب بالمانع استتاکنون عارضه ای ناشی از باقیمانده دارو در محیط زیست انسان و خصوصاً آب مالحظه نشد

 چگونه داروهای غیر قابل استفاده را معدوم نماییم؟
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