
هناك طريقة مجانية وسهلة ومسؤولة للتخلص من 
األدوية الخاصة بك عن طريق صيدليتك املحلية 
وتعرف باسم ارجع األدوية غير المرغوب فيها 

)Return Unwanted Medicines( 

.)RUM أو مشروع( 

اقرأ                           أزل                         ارجع         

  ارجع األدوية غير
 المرغوب فيها إلى

 الصيدلية للتخلص منها
بطريقة سليمة



تخزين األدوية غير 
المرغوب فيها في منزلك 

قد يكون خطرا

 ترك األدوية القدمية يف

 املنزل “للطوارئ” 

أمر خطر

 ال ترمي باألدوية 

يف املرحاض

 قام مشروع RUM بتجميع 700 طن من األدوية والتخلص 
منها بطريقة آمنة العام املايض - مانعا بذلك احتامل انتهاء مطافها يف 

مجاري املياه ومكبات القاممة. 

 ينتهي األمر كل عام في أستراليا بخمسة آالف 

طفل في المستشفى بسبب التسمم باألدوية

األدوية التي تنتهي يف 

أيادي الشخص الخطأ 

ميكن أن تتسبب يف األذى

ال تسكب األدوية يف 

البالوعات

األدوية التي انتهى 

مفعولها قد ال تكون 

فعالة

ال ترمي باألدوية يف 

صناديق القاممة

  التخلص غير اآلمن من األدوية غير
المرغوب فيها يلحق الضرر بالبيئة



 اتبع هذه الخطوات الثالثة 
البسيطة ليبقى منزلك آمنا وبيئتك أنظف

اقرأ

أزل

ارجع

توجه إىل املنطقة التي تحتفظ 

فيها باألدوية يف منزلك. اقرأ 

ملصقات األدوية للتأكد من 

تواريخ انتهاء صالحيتها. فكر إذا 

كنت بحاجة إىل كل أدويتك.

أزل كل األدوية التي انتهت 

صالحيتها والتي ال تريدها من 

املنطقة التي تحتفظ بها يف منزلك 

وضعها يف كيس أو حاوية

أرجع كل األدوية التي انتهت 

صالحيتها والتي ال تريدها إىل 

صيدليتك املحلية. سيضع الصيديل 

كل أدويتك يف صندوق مؤمن 

للتخلص منها بالطريقة السليمة.



RUM نبذة عن مشروع
يقدم مرشوع RUM أسهل وسيلة للتخلص من األدوية منتهية 

الصالحية أو غري املرغوب فيها وأكرثها أمانا. ميكنك إعادة كل 

أدويتك إىل الصيدلية يف أي وقت للتجميع والتخلص منها 

مجانا وبأمان.

 تقوم حكومة الكومنولث ووزارة الصحة بتمويل 

 مرشوع RUM. يتم التخلص من األدوية التي تم إرجاعها 

وفقا للرشوط الرقابية ورشوط هيئة حامية البيئة. 

  :RUM تقوم الجهات التالية عىل دعم 

للمزيد من املعلومات، راجع املوقع 
returnmed.com.au

أو تحدث مع الصيديل املحيل
أزل                         ارجع            اقرأ                                     


