Cetățenii județului Satu Mare au avut posibilitatea în luna
martie 2020 de a se implica în campania de colectare a
medicamentelor expirate, campanie pilot inițiată de APM Satu
Mare în parteneriat cu Colegiul Farmaciștilor Satu Mare,
Direcția pentru Sănătate Publică și SC Bio Pak SRL - firmă
autorizată pentru colectarea și eliminarea deșeurilor
periculoase provenite din activitățile medicale.
Campania a fost intens promovată prin toate mijloacele de
comunicare în masă, drept urmare s-a bucurat de un real
succes. Cele 10 farmacii din localitățile urbane (Satu Mare,
Carei, Tășnad, Negrești Oaș, Livada și Ardud) au manifestat
interes și dorință de implicare prin urmare, au asigurat spațiul
necesar în incinta farmaciilor pentru amenjararea punctelor de
colectare, cetățenii s-au mobilizat bucurându-se de
oportunitatea predării pentru eliminare controlată a
medicamentelor expirate adunate de ani de zile în gospodăriile
lor.
La finalul campaniei, în urma evaluării rezultatelor dorim să informăm locuitorii județului Satu Mare
că, prin implicarea unui număr de 727 de persoane (fiecare persoană în calitate de reprezentant al unei
familii) în perioada 01.03.2020-31.03.2020 s-a colectat o cantitate de 123kg de medicamente
expirate.

Astfel, statistic putem spune că la această campanie cetățenii au adus aportul la protejarea mediului
înconjurător prin predarea în vederea eliminării a circa 0,17kg/familie de medicamente expirate, care
altfel ar fi ajuns la gunoi, în rețeaua de canalizare sau în natură.

Mulțumim pe această cale partenerilor noștri, farmaciilor implicate precum și tuturor cetățenilor pentru
contribuția adusă la eliminarea controlată a medicamentele expirate din gospodăriile lor, astfel toate
cele 123kg de medicamente expirate au fost preluate de firma specializată care le-a transportat pentru
eliminare prin separarea ambalajelor de medicamente în vederea reciclării și valorificarea energetică a
substanței farmaceutice.

Considerând că această inițiativă a fost de bun augur, datorită interesului sporit în rândul cetățenilor dar
și datorită cantității semnificative de deșeuri colectate, prin urmare ne propunem ca această campanie
să fie una tradițională și să o organizăm anual în fiecare primăvară, în luna martie.

