
نقذ حياةأ
تخلص من األدوية بطريقة آمنة

و غريحية أدوية منتهية الصالالتخلص من األ ّنإ
غوبة بالطريقة الصحيحة ميكنو غري املراملستخدمة أ

البيئة. إليكم ملاذا التخلص منن يحمي الناس وأ
دوية مهم:األ

إ ّن تعاطي جرعة مفرطة من املخدرات هو السبب األسايس
عدد الناس الذين ميوتون بسبب لحوادث املوت يف الواليات املتحدة. إ ن

الجرعات املفرطة هو أكرب من عدد الناس الذين ميوتون يف حوادث السري. 1
ّ

إىل املستشفى يف كل سنة الًطف 70,000 خليد
دوية غري املعتادةدي األتؤ 2.اءخطاء يف الدوب اإلسبب

 3.مرإىل هذا األ

دوين الجدمن مستخدمي الهري%80
ستخدام الخاطئا من االوبدأ قد
 5.صفها لهم طبيبهمم التي والسكنات اآلمل

من الناس الذين يخطئون يف أخذ %69
األدوية املسكنة لآلالم يكونوا قد أخذوها

من صديق أو قريب لهم.4

قم بتخزين األدوية بطريقة آمنة
 قبل التخلص منها  6

الخطوة الثانية

  
   

 

 

ّ

عاء الذي تستلمها فيه.دوية يف الوحتفظ باألا

جافد وعاء مقفالً يف مكان بارضع الو
 .انات األليفةالحيوطفال ول األعن متناو ًبعيداو

الخطوة األوىل



 ،ةقريطال هذهب يئياميكال جالعال ةيوأد نم صلختت ال(
 .)كل اهفصو يذال ببيطال ىلإ ثدحت لب

 6منةدوية بطريقة آالتخلص من األ

 اءدوال دةاعتاس ل:األو اريخال رلخياا
 منك. ببالقر ميشيغان يف اءالدو استعادة مكان عىل اعرث فضلألا

 ينواإللكرت قعاملوةبزيار قماقع،املو قامئةعىل لللحصو
.Michigan.gov/EGLEDrugDisposal 

الدواء  من التخلص الثاين: وصفة الخيار
إذا مل تتمكن من الوصول إىل مكان استعادة األدوية، 

استخدم الوصفة الواردة أدناه كحل األخري لغرض التخلص 
من األدوية منتهية الصالحية أو غري امل ستخدمة أو غري

5 

ُ
.ب فيهاغواملر

من ابتكار:ٍ بدعم من: 
)MAFP (ئلةلعااءطباألنشيغاميمييةدكاأ

)MICNP (سنيرملاماضنيلممرلنشيغاميمجلس

)MDA (نسناألالطبنشيغاميجمعية

)LARA (نشيغامييفظيميةلتنانوؤشلاوخيصلرتاةرادإ

)MDHHS( انغيشيميفةيانسناإل اتدمخالوةحصالةدارإ

)MHHA (ةلعجزارودوليةملنزايةعاللرنشيغاميجمعية

)MOA (مييقولتاللطبنشيغاميجمعية

)MPMA (ماقدألبايةلعناابلطنشيغاميجمعية

 )MSMS (نشيغامييةاللوطبيلاملجتمعا

 )MVMA (يلبيطراطبللنميشيغاجمعية

 5,7دويةصفة التخلص من األو

 اب،اء (ال تطحنه) بالرتج الدوامز ة األوىل:الخطو
نةطحوة املو بالقهوو نفايات القطط أأ

 ة منكمية صغري ضفأو املستخدمة 
 ب.اء صلدو يذابة أض إاملاء لغر

 ك.ستيدوية يف كيس من البالغلق األأ ة الثانية:الخطو

 ة.ستييك يف القاممضع الكيس البال ة الثالثة:الخطو

 فصواء املويت فيه الدوعاء الذي يأخذ الو ابعة:ة الرالخطو
 ا.ًمه بعيدو اره أعد تدويرصية ثم أمات الشخامسح  املعلوو

MPRO 

 :اجعاملر
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