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Milyen probléma  
merülhet fel?

Mit tehetünk 
ellene?

Végtagsérülések  
(pl. ficamok, törések)

Napszúrás

Gyomorproblémák

Kimerültség
Dulakodás

Értéktárgyak  
eltulajdonlása

Szexuális jellegű támadás

Pszichés problémák 
(pl. szorongásos zavarok, 

depresszió)

Bármilyen  
probléma esetén  

(anyagi túlköltekezésről, tárgy 
vagy pénz elvesztéséről/

ellopásáról, egy remélt vagy 
elmúlt párkapcsolatról, 

a viselkedés utólagos 
megbánása, sérülések)

Fesztiválokra jellemző  
speciális körülmények

Fesztivál utáni „depresszió”

zárt, bokát védő cipő • körültekintő szórakozás

napkrém • kalap, sapka • megfelelő mennyiségű 
és minőségű folyadékbevitel
gyakori és minőségi étkezés • kéz és személyes 
higiéniára való odafigyelés, gyakori kézmosás
alvás, regenerációs idő
higgadt, nyugodt magatartás
csak a szükséges értéktárgyak magunknál tartása 
• ékszerek viselete nem ajánlott • régi telefon 
használata • értékmegőrző igénybevétele
azonnal segítségkérés • szituáció minél előbbi 
elhagyása

túlzott tömeget jelentő helyzetek elkerülése • szer-
használat mellőzése • saját határaink ismerete

tudatos és élménygyűjtő fesztivál viselkedés

hallucináció, fülzúgás esetén a hangforrástól való 
távolabbi elhelyezkedés • Pihenő idő és alternatív 
programok 
pihenés • tudatos fesztiváljelenlét – koncerteken 
való részvétel megtervezése, egyéb programok 
beiktatása



Dr. Zacher Gábor 
Toxikológus

Henry Kettner  
Vlogger

Metzker Viki 
DJ

Milyen probléma  
merülhet fel?

Mit tehetünk 
ellene?

„Bedrogozás”, elkábítás

Alkohollal kapcsolatos  
problémák

Dehidratáltság

Túlpörgésből fakadó  
kimerültség és  

következményei

Alkohollal kapcsolatos  
problémák

Sérülések, balesetek
Szexuális együttlétek

Fesztivál utáni  
„depresszió”

társaságban szórakozás • saját magunk által 
vásárolt ital fogyasztása • gyanús társaság 
elkerülése, elhagyása
maximum két pohár alkoholos ital • egy este 
egyfajta alkohol • nem alkoholos itallal (pl. víz) 
hidratálás
megfelelő mennyiségű és minőségű 
folyadékbevitel • egész napos odafigyelés a 
hidratálásra
pihenés, alvás, regenerációs idő

egy este csak egyféle alkohol fogyasztása • 
minden pohár alkohol után hidratálás vízzel
elsősegélydoboz beszerzése
védekezés – több óvszer beszerzése
Következő cél kitűzése  
(pl. utazás, bármilyen program) 

Alkohollal kapcsolatos 
problémák – elkábítás 

Sérülések, balesetek  
Megfázás, betegségek

poharakra való odafigyelés • idegenektől érkező 
alkohol fogyasztásának mellőzése
zárt, bokát védő cipő, pl. bakancs
réteges öltözködés


