


Бразилія займає величезну площу на латиноамериканському 
континенті. Велична статуя Христа, безкрайня річка Амазонка, 

тропічні джунглі і вражаючий світ рослин і тварин, щорічні запальні 
карнавали з розкішними і яскравими костюмами, неймовірними 

фантастичними платформами і веселими танцями - все це є частиною 
цієї дивовижної країни. Бразилія наповнена незвичайними і 

унікальними фактами, познайомитися з якими ми збираємося разом з 
вами!

Національний вид спорту 
Бразилії - це футбол. І не дивно! 

Адже збірна Бразилії 5 разів 
вигравала кубок світу.

ОФІЦІЙНОЇ РЕЛІГІЇ В ЦІЙ КРАЇНІ НЕМАЄ, 
ХОЧА 74% БРАЗИЛЬЦІВ Є КАТОЛІКАМИ.

Монумент Христа Спасителя — статуя 
розташована на вершині гори Корковаду, 

висотою 38 метрів, а вага конструкції 
становить 635 тон. Є символом Ріо-де-
Жанейро і Бразилії в цілому, а також 
відноситься до спадщини ЮНЕСКО.

OLÁ AMIGA!

По вечорам вулиці Бразилії небезпечні через 
підвищений рівень злочинності, тому в темний 

час доби всі вважають за краще залишатися 
вдома.



Близько Бразилії розташований острів, 
який заборонено відвідувати людям -

Кеймада-Гранді. Він повністю заселений 
тисячами змій. Тут мешкає найнебез-

печніша змія в світі - острівний ботропс.

МАРІЯ І ХОСЕ - НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ ІМЕНА В БРАЗИЛІЇ. ЗА 
ОСТАННІМИ ПІДРАХУНКАМИ, МАРІЯМИ ТУТ НАЗИВАЮТЬ БЛИЗЬКО 
11 МІЛЬЙОНІВ ЖІНОК, А ХОСЕ - БЛИЗЬКО 5 МІЛЬЙОНІВ ЧОЛОВІКІВ.

В БРАЗИЛІЇ НАЙБІЛЬШИЙ ВЕЛИЧЕЗНИЙ ТРОПІЧНИЙ ЛІС, ОДНИХ 
ТІЛЬКИ РОСЛИН В НЬОМУ НАЛІЧУЄТЬСЯ ПОНАД 4 МЛН ВИДІВ. 

Виходячи заміж жінки в Бразилії не 
беруть прізвище чоловіка, а просто 

об'єднують 2 прізвища.

На березі Амазонки проживає найбільша 
кількість неконтактних племен, ніж де-

небудь в світі. За останніми даними 
налічується близько 67 племен, які не 
мають контакту із зовнішнім світом.

БРАЗИЛІЯ



КАРНАВАЛ В РІО-ДЕ-ЖАНЕЙРО ВВАЖАЄТЬСЯ НАЙБІЛЬШИМ У СВІТІ, 
ЩОРОКУ ЙОГО ВІДВІДУЄ БЛИЗЬКО 2 МІЛЬЙОНІВ ЧОЛОВІК.

До речі, такий і дослівний переклад слова "карнавал" з французької -
"прощання з м'ясом". Люди власноруч робили яскраві костюми і
влаштовували багаті бенкети. Ця традиція збереглася і до цього дня, а
підготовка до наступного карнавалу починається відразу ж після
завершення нинішнього. Щороку незадовго до свята на конкурсі краси
обираються король і королева майбутнього карнавалу. Саме для них
шиються самі шикарні костюми, прикрашені сотнями кристалів Swarovski
і тисячами пір'ямі, які давно стали символом свята.

Карнавал в Ріо-де-Жанейро
має багату історію і культуру вже
багато сотень років. У Бразилії
карнавал був завезений з
Португалії в XVII столітті і саме тут
отримав найбільшу популярність і

перетворився в щорічне куль-
турне надбання. Свій початок
він бере з католицької релігії -
напередодні Великого поста, як
акт прощання з мирськими
задоволеннями і м'ясною їжею,
жителі намагалися якомога
веселіше провести цей час.

Карнавал в Бразилії триває 4
дні. Весь цей час люди в Ріо не
працюють, а тільки гуляють і
розважаються. А ще, карнавал
часто відвідують зірки
Голлівуду, і веселяться разом з
усіма.



пацієнтові про більш дешеву альтернативу. Крім того, завдяки передовій
технології виробництва вакцин, Бразилія є світовим виробником
імунобіологічних речовин, що надаються для системи охорони здоров'я,
які також експортуються більш ніж в 70 країн світу.

В даний час в Бразилії діє понад 100 тисяч аптек, з яких лише 4,4% є
мережевими. На відміну від європейських аптек, в Бразилії за законом
власник приватної аптеки може не бути фармацевтом, але під час роботи
в кожній аптеці повинен знаходитися як мінімум один професійний
фармацевт, зареєстрований в державній або регіональній
фармацевтичній раді. Аптеки Бразилії діляться на три категорії: аптеки,
які торгують готовою фармацевтичною продукцією промислового
виробництва, рецептурно-виробничі аптеки і гомеопатичні аптеки.

АПТЕКИ КРАЇНИ КАРНАВАЛІВ

Фармацевтичні компанії Бразилії -
лідери у виробництві дженериків.
Основу аптечного асортименту
складають Дженера-етичні препарати і
попит на них активно зростає: навіть
якщо лікар виписав пацієнту оригі-
нальний препарат, згідно із законом
фармацевт зобов'язаний повідомити

У країні також діє мережа
державних аптек, в яких
населення в рамках програми
«Народна аптека Бразилії»
(Farmácia Popular do Brasil) може
придбати лікарські препарати
безкоштовно або на 30 - 90%
дешевше, ніж в приватних
аптеках.

Також, лікарі можуть давати пацієнтам пробні зразки препаратів з
подальшим рецептурним призначенням.



За матеріалами: https://100-faktov.ru/100-interesnyx-faktov-pro-braziliyu/ https://elenaruvel.com/interesnye-fakty-o-brazilii/25/ https://lekoboz.ru/farmrynok/braziliya-kurs-na-dzheneriki

Такий підхід підвищує роль фармацевтів в охороні здоров'я і знижує
навантаження на служби швидкої допомоги, так як у всіх нетермінових
випадках пацієнт може отримати медичну допомогу безпосередньо в
аптеці. Незважаючи на те, що фармацевти мають право самостійно
призначати пацієнтам тільки безрецептурні препарати, вони також
можуть виписати рецепт, якщо пацієнт має підтверджений діагноз
хронічного захворювання. В обов'язки фармацевтів входить не тільки
продаж ліків за рецептами, а й вимірювання тиску, холестерину і рівня
цукру в крові, а при необхідності і введення ін'єкцій. Робочий тиждень
фармацевта за нормами становить 44 години, при цьому аптеки
працюють у середньому 68 годин у неділю.

Право виписувати рецеп-
ти на рецептурні ЛЗ мають
лікарі, дантисти, ветеринари і
медичні сестри (тільки в
рамках спеціальних меди-
цинських програм, схвалених
міністерством охорони здо-
ров'я). В даний час бразильсь-
кі фармацевти мають право
самостійно призначати пацієн-
там ліки і навіть виписувати
рецепти.

Тому можна сказати,
що фармацевти в цій
країні мають велику
повагу і можна бути
впевненим, що в будь-
який момент тобі нада-
дуть допомогу.


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6

