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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΙΑ
ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Υπάρχει ένας ΔΩΡΕΑΝ και βολικός
τρόπος για να απορρίπτετε τα
φάρμακά σας υπεύθυνα μέσω του
τοπικού φαρμακείου σας και ο
τρόπος ονομάζεται
Επιστροφή φαρμάκων που δεν
χρησιμοποιούνται
(ή το πρόγραμμα RUM).

Η ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ

Παλιά φάρμακα που
βρίσκονται τριγύρω
στο σπίτι «για παν
ενδεχόμενο» είναι
επικίνδυνα

Φάρμακα που
καταλήγουν σε
λάθος χέρια μπορεί
να κάνουν κακό

Τα ληγμένα
φάρμακα μπορεί
να μην είναι πλέον
αποτελεσματικά

Κάθε χρόνο στην Αυστραλία, πάνω από 5.000
παιδιά καταλήγουν στο νοσοκομείο λόγω
δηλητηρίασης από φάρμακα

Η ΜΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΒΛΑΨΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μη ρίχνετε τα
φάρμακα στην
τουαλέτα και
μην τραβάτε το
καζανάκι

Μην αδειάζετε
φάρμακα στο
νεροχύτη

Μη ρίχνετε τα
φάρμακα στον κάδο
απορριμμάτων

Πέρσι πάνω από 700 τόνοι φαρμάκων
συλλέχθηκαν και απορρίφθηκαν με ασφάλεια
μέσω του προγράμματος RUM - ενδεχομένως
αποτρέποντας το να καταλήξουν σε θαλάσσιους
δρόμους και χωματερές
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ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ
ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Πηγαίνετε στο φαρμακείο
του σπιτιού σας. Διαβάστε
τις ετικέτες των φαρμάκων
σας, ελέγχοντας τις
ημερομηνίες λήξης.
Σκεφτείτε εάν πράγματι
χρειάζεστε όλα τα
φάρμακά σας

ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ
Αφαιρέστε όλα τα
φάρμακα έχουν λήξει
και αυτά που δεν
χρησιμοποιείτε από το
φαρμακείο του σπιτιού
σας και τοποθετήστε τα σε
σακούλα ή δοχείο

ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ
Επιστρέψτε όλα
τα φάρμακά σας που
έχουν λήξει στο τοπικό
φαρμακείο σας.
Ο φαρμακοποιός
θα τοποθετήσει τα φάρμακά
σας σε ασφαλή κάδο για
ασφαλή διάθεση
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΟ RUM

Το Πρόγραμμα RUM παρέχει τον ασφαλέστερο
και ευκολότερο τρόπο για να απορρίψετε
τα φάρμακα που έχουν λήξει και δεν τα
χρειάζεστε πια. Μπορείτε να επιστρέψετε
όλα τα φάρμακά σας σε οποιοδήποτε
φαρμακείο οποιαδήποτε στιγμή για
δωρεάν και ασφαλή συλλογή και
απόρριψη.
Το πρόγραμμα Χρηματοδοτείται από το
Υπουργείο Υγείας της Κυβέρνησης της
Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας. Η απόρριψη
των φαρμάκων που επιστρέφονται διεξάγεται
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Αρχής για την
Προστασία του Περιβάλλοντος.
Tο πρόγραμμα RUM υποστηρίζεται από

Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
returnmed.com.au
Ή μιλήστε με τον τοπικό
φαρμακοποιό σας

