
                                                                                                                                    

 های صحیح انهدام داروهای روش

 تاریخ گذشته و یا مصزف نشده 

از تطتَ تٌذی دارُّا را تذّى خرد کردى قرصِا ّ کپطْلِا، 
تا هْاد ًاخْغایٌذی هاًٌذ تفالَ چای یا اصلی خارج ًواییذ ّ 

هخلْط را در کیطَ پالضتیکی درتطتَ قرار . قٍِْ هخلْط کٌیذ
هخلْط حاصل را هی . دُیذ ّ ضپص داخل ضطل زتالَ تیٌذازیذ

تْاًیذ ُوچٌیي در قْطی حلثی خالی یا دیگر ظرّف هػاتَ 
ختي آى تَ تیرّى از ضطل زتالَ تریسیذ تا از ًػت دارّ یا ری

 .جلْگیری غْد

 تحقیق و تىسعه واحد

 معاونت غذا و دارو دانشگاه علىم پزشکی گیالن
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غرتت ُا ّ ضْضپاًطیًِْا را در فاضالب ریختَ ّ تطری .    1
 .آًرا در زتالَ داى تیٌذازیذ

دّر اًذاختي تطری خالی دارّ، دضتْر هصرف رّی  قثل از.     2
 .آًرا ترای جلْگیری از هصرف ًاتجا هخذّظ ًواییذ

 

 

 تحقیق و تىسعه واحد

 معاونت غذا و دارو دانشگاه علىم پزشکی گیالن
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تٌذ کَ هوکي اضت راتاً خطرًاک تاغٌذ یا تا تعذاد کوی از دارُّا ُص 
. هصرف تٌِا یک دّز در فردی کَ دارّ تَ اّ تعلق ًذارد، کػٌذٍ تاغٌذ

ترای جلْگیری از هصرف ایي هْاد تْضط کْدکاى، حیْاًات خاًگی یا دیگر 
افراد، تَ هحض ایٌکَ دیگر هْرد ًیاز ًثاغٌذ تایذ ضریعاً از طریق فاضالب 

اًٌذ چطة پْضتی فٌتاًیل کَ ترای تطکیي درد م. دّر ریختَ غًْذ
هصرف هی غْد ّ تایذ تَ هحض خاتوَ هذت هصرف، آًرا داخل فاضالب 

از دارُّای ایي . تْالت اًذاخت تا از هصرف اتفاقی آى جلْگیری غْد
  .دضتَ، هطکي ُای هخذر هی تاغٌذ

 تحقیق و تىسعه واحد

 معاونت غذا و دارو دانشگاه علىم پزشکی گیالن
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چٌاًچَ غرکت ضازًذٍ دارّ، رّغی را ترای هعذّم ضازی دارّ رّی تطتَ تٌذی آى رکر کردٍ  .1
. اضت تایذ تر اضاش آى عول ًواییذ

دارُّا را تَ دّضتاى خْد ًذُیذ چراکَ پسغک تر اضاش ضاتقَ تیواری غوا دارّ را .     2
ّد غوا تجْیس کردٍ اضت ّ دارّیی کَ ترای غوا هْثر تْدٍ اضت چَ تطا ترای دیگری ترای خ

. خطرًاک تاغذ

. اگر راٍ صحیح دّر ریختي دارّ را ًوی داًیذ از یک دارّضاز ضْال ًواییذ.     3

 

 

 تحقیق و تىسعه واحد

 معاونت غذا و دارو دانشگاه علىم پزشکی گیالن
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تر اضاش هالحظات زیطت هحیطی هحققاى، از آًجا کَ تاکٌْى عارضَ ای 
زیطت اًطاى ّ خصْصاً آب هالحظَ ًػذٍ ًاغی از تاقیواًذٍ دارّ در هحیط 

 .اضت، ریختي دارُّا در فاضالب تالهاًع اضت
 
 
 

 تحقیق و تىسعه واحد         

  معاونت غذا و دارو دانشگاه علىم پزشکی گیالن
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در داخل اضپری دارُّای اضتٌػاقی کَ جِت درهاى تیواری ُایی هاًٌذ 
. آضن ّ تیواری اًطذادی ریْی هْجْدًذ، هْادی تَ ًام پرّپالًت ّجْد دارد

کَ تَ عٌْاى حاهل  ایي هْاد گازُای تی اثری هاًٌذ کلرّ فلْرّکرتي ُطتٌذ
دارّ هحطْب هی غًْذ ّ آزاد ضازی آًِا هٌجر تَ صذهَ الیَ ازّى خْاُذ 

هقرر غذٍ اضت کَ ایي هادٍ تا ترکیثات دّضتذار هحیط  2013از ضال . غذ
پْکَ ایي اضپری ُا در صْرتیکَ ضْراخ غًْذ ّ یا داخل آتع  .جایگسیي غْد

ًحٍْ صحیح اًِذام . طرًاک تاغذّ یا کْرٍ زتالَ ضْز قرار گیرًذ هی تْاًذ خ
 .ایي پْکَ ُا را از ضیطتن تازیافت زتالَ هی تْاى جْیا غذ

 تحقیق و تىسعه واحد 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه علىم پزشکی گیالن

 


