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لماذا ينبغي لي التخلص من األدوية

غير المستخدمة؟

غالًبا ما تتسبب األدوية األفيونية الموصوفة لك

طبًيا في حاالت التسمم العرضي وسوء

االستخدام المتعمد. قم بإزالة الخطر من منزلك

عن طريق التخلص من أي أدوية أفيونية متبقية

عند االنتهاء من استخدامها.

كل 10 دقائق، يصل طفل إىل

غرفة الطوارئ بسبب التسمم
العرضي من األدوية.

7 من كل 10 أشخاص أساءوا
استخدام األدوية األفيونية

حصلوا عليها من أحد األصدقاء

أو أحد أفراد العائلة.

يقول 3 من كل 5 مراهقين إنه

من السهل الحصول عىل األدوية

األفيونية الموصوفة طبًيا من

خزانة األدوية الخاصة بوالديهم.

3 من كل 4 أشخاص يتعاطون
الهيروين بدأوا باألدوية األفيونية

الموصوفة طبًيا.

تعتبر المشاركة أو بيع األدوية األفيونية جناية.



تخزين األدوية التخلص من األدوية

ال تتخلص من األدوية عن طريق رميها في المرحاض.

قم بالعثور

عىل موقع

قريب منك

للتخلص

اآلمن.

https://michigan-open.org/safe-
opioid-disposal/

احتفظ باألدوية في مكان مغلق إن

أمكن.

جرب استخدام صندوق مغلق

أو خزنة أو درج بقفل لألدوية!

قم بتخزين األدوية األفيونية في

أماكن خاصة وال تقم بتخزينها في

الغرف المشتركة مثل الحمام أو

المطبخ.

ال تقم بتخزينها في حقيبة اليد.

سجل كمية الدواء المتبقية.

تحدث عن مخاطر األدوية األفيونية

مع العائلة واألصدقاء.

 قم بتخزين األدوية األفيونية بعيًدا عن رؤية

األطفال والمراهقين والحيوانات األليفة.

 

استخدم خيارات التخلص من األدوية في

المنزل مثل أكياس إبطال مفعول األدوية أو

والمغلفات البريدية.

استخدم صناديق التخلص من الدواء    

 الثابتة. اسنخدم رمز QR للعثور عىل موقع

قريب منك.

اترك األفيونات واألدوية في إحدى فعاليات

"استعادة األدوية" المجتمعية.

استخدم سلة المهمالت كآخر خيار لك 

اخلط األدوية األفيونية (دون سحقها) مع

بقايا القهوة المستعملة أو فضالت القطط

داخل كيس بالستيك وتخلص منها.

قم بإزالة المعلومات الشخصية من

ملصق الوصفة الطبية قبل التخلص منها.

تحدث مع الصيدلي الخاص بك حول

خيارات التخلص من األدوية في المنزل،

مثل أكياس إبطال مفعول األدوية

ومظروفات اإلرجاع بالبريد. تم ترتيب

الخيارات أدناه.

كيف أتخلص من األدوية بشكل آمن؟

نصائح للتخزين األدوية بشكل آمن:


