
Швейцарія - сама екологічна країна
Швейцарія - як багато і одночасно мало ми знаємо 

про неї. Країна величних гір, надійних банків, 
альпійського шоколаду і різноманітних сирів. Але 

існує ще багато цікавих фактів, які вас точно 
здивують! Швейцарія є одним з кращих місць в світі, 

щоб народитися, жити і бути щасливим в самій 
екологічній і гарній країні, поки її міста займають 
топ-місця в різних глобальних рейтингах якості 

життя.



Тільки дві країни в світі мають 
квадратний прапор - Швейцарія і 

Ватикан. Симетричність 
символізує бездоганний порядок, 

що панує в цих країнах.

Тут до сих пір в ходу власна 
валюта - швейцарський франк. 

Франки входять в топ 
найкрасивіших грошей в світі.

Відповідно це країна без столиці і 
президента, зате є 4 державні мови і право 

громадян самим регулювати прийняті 
закони парламентом.

Державний лад Швейцарії - конфедерація. 
Це єдина конфедеративна держава в світі. 

В Швейцарії поважають особистий простір один одного. 
Наприклад, в неділю заборонено косити траву, вивішувати на 
просушку білизну, мити машину і утилізувати пляшки, щоб не 

зруйнувати мир і тишу вихідного дня. Будинкові правила покликані 
гарантувати спокійний сон жителям, тому всіляко засуджуються 

будь-які гучні дії, як-то закриттю дверей машини, змив туалету або 
навіть спуск води у ванній.



НОМЕРИ КВАРТИР У  ШВЕЙЦАРСЬКИХ БУДИНКАХ ВІДСУТНІ. 
ЗАМІСТЬ НИХ НА ДВЕРІ ЗАЗНАЧАЮТЬ ПРІЗВИЩА МЕШКАНЦІВ.

Швейцарія дуже піклується про свою екологію, 
тому за зрубане вами дерево може бути 

виписаний не малий штраф, навіть якщо ви 
будете рубати власноруч посаджене на вашій 

власній землі дерево.

Складно уявити але, Женевське озеро настільки чисте, що владою 
було прийнято рішення спеціально заселити його водоростями і 

рибами, щоб птахам які прилітають було що їсти.

В Швейцарії виписали один з найбільших у 
світовій історії штрафів за перевищення 

швидкості. Автомобілісту зі Швеції оформили 
штраф на 650 тис. євро. Вся справа в тому, що 

податки і штрафи за порушення правил 
дорожнього руху тут безпосередньо залежать 
від доходу. Чим більше заробляє порушник, 

тим більше він заплатить. Ось так в Швейцарії 
розуміють справедливість і рівність.



ШВЕЙЦАРІЯ - КРАЇНА ЛАСУНІВ! ЩОРОКУ КОЖЕН ШВЕЙЦАРЕЦЬ 
З'ЇДАЄ БЛИЗЬКО 11 КГ ШОКОЛАДА. ТАКОЖ ШОКОЛАД - ОДИН З 

ОСНОВНИХ ПРОДУКТІВ ШВЕЙЦАРСЬКОГО ЕКСПОРТУ 

Швейцарські годинники - це візитна картка країни, механізм якої хочуть
включити до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. В 

країні зосереджена найбільша кількість заводів з виготовлення 
годинників, ніж десь у світі. За весь час швейцарські годинники стали 
навіть деякою торговою маркою, яка говорить про якість і про те, що 

виготовлені вони були тільки на своїй батьківщині.

ФОНДЮ (від франц. «танути») є 
єдиним по-справжньому 

національним блюдом Швейцарії, і 
налічує вже сім століть свого 

існування. Вважається, що традиція 
вмочати шматочки їжі в 

розплавленому сирі з'явилася у 
пастухів в Швейцарських Альпах. 

Йдучи надовго в гори, пастухи брали 
з собою сир, хліб і вино. За кілька 

днів продукти черствіли і видихалися 
- так і виникла ідея нагрівати 

шматочки сиру на нічному багатті, 
розбавляючи їх вином, а вже потім 
вмочати в ситну апетитну масу, яка

вийшла, старий хліб. Посуд використовували глиняний або чавунний, щоб 
сир не пригорав, помішували дерев'яною лопаткою. Ніхто й подумати не 

міг, що фондю в подальшому стане цілим ритуалом, культурою і 
традицією! Зараз до фондю прийнято подавати маленьку відварну 

картоплю, гриби, морепродукти, різні соління та копченості.



Швейцарська фармацевтика почала розвиватись в XII-XIII ст., за
час правління Фредеріка II. Указом імператора було розділено всіх
лікарів на лікарів і аптекарів. Після цього стандарти професії
фармацевта стали регулювати власники приватних аптек: для цього
вони об'єдналися в гільдію аптекарів, яка встановлювала правила
виготовлення лікарських засобів і стежила за кваліфікацією аптекарів, а
також тільки вони мали право виготовляти і продавати ліки і зілля в
країні. Згодом в Швейцарії з'явилися перші університети, в яких почали
готувати професійних фармацевтів, що дало потужний поштовх
розвитку в країні аптечної справи.
Сьогодні фармацевтична
промисловість Швейцарії -
основа економіки країни:
на неї припадає 35% всього
експорту, а за обсягом
експорту фармпрепаратів
Швейцарія посідає друге
місце в світі після Німеч-
чини, адже найвищу якість
лікарських препаратів
швейцарського виробницт-
ва відомо у всьому світі.
У Швейцарії є два типи
аптек: традиційні аптеки і
дрогері. У дрогері можна
придбати предмети особис-
тої гігієни, галантерею,
парфумерію, косметику і
найпростіші безрецептурні
препарати.

Фармацевтика в Швейцарії –
як одне з головних достоїнств країни.



Всього в країні працюють 1740 аптек - приблизно одна аптека на
4457 жителів. Головна особливість швейцарських аптек - більш широкий,
ніж у багатьох інших країнах, асортимент рецептурних препаратів. Для
зниження неконтрольованого застосування лікарських засобів, які в
інших країнах відносяться до безрецептурних, в Швейцарії продаються
тільки за рецептами, тому все ж звертатися до лікаря доведеться. При
відпустці безрецептурних препаратів провізора обов'язково уточнюють у
клієнта симптоми, при яких він має намір застосовувати ліки, і дають
необхідні рекомендації до їх застосування. Аптеки також займаються
утилізацією прострочених або невикористаних медикаментів - викидати
непотрібні таблетки або ампули в Швейцарії заборонено законом, адже
навіть це може завдати шкоди навколишньому середовищу. Ця країна
настільки неймовірна, вона піклується майже про кожного мешканця,
вкладає максимум зусиль для забезпечення їх комфортному,
екологічному та здоровому образу життя.

За матеріалами: https://livingintravels.com/10-lyubopytnyx-faktov-o-shvejcarii/ https://lekoboz.ru/svobodnoe-vremya/koleso-istorii/aptechnoe-delo-shvejtsarii-ot-pravleniya-frederika-ii-do-nashikh-dnej-2

Купити рецептурні препарати і отримати фармацевтичну допомогу
можна тільки в традиційних аптеках. При первинному зверненні пацієнта
в аптеку на нього заводиться персональний обліковий файл, причому ця
послуга платна. При подальшому обслуговуванні пацієнта фармацевти
контролюють взаємодію призначених йому лікарських препаратів,
перевіряють правильність призначення і їх дозування, а також звіряють
по електронній базі статус вакцинації пацієнта і рекомендують
проведення необхідних щеплень. Тому для швейцарців фармацевт, це як
другий доктор, а іноді навіть єдиний.
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