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Kérdőív a parlagfű emberi egészségre gyakorolt hatásairól, a parlagfű fertőzés megelőzésének lehetőségeiről  

1. Az Ön neme: 

a.) férfi 

b.) nő 

 

2. Melyik korosztályba tartozik? 

a.) -18 éves életkorig 

b.) 19-30 éves életkorig 

c.) 30-45 éves életkorig 

d.) 45-60 éves életkorig 

e.) 60+ éves életkorig 

 

3. Jelölje meg legmagasabb iskolai végzettségét! 

a.) általános iskola 

b.) szakmunkásképző 

c.) érettségi 

d.) egyetem/főiskola 

 

4. Az ön lakóhelye: 

a.) megyeszékhely 

b.) város 

c.) falu 

d.) tanya 

 

5. Hogyan közelíti meg munkahelyét/iskoláját? 

a.) gyalog 

b.) kerékpár/motorkerékpár 

c.) autó 

d.) tömegközlekedés (autóbusz, vonat, stb.) 

 

6. Van-e valamilyen allergiája? 

a.) igen 

b.) nem 

c.) nem tudok róla 

 

7. Ha igen, mire allergiás? 

a.) étel, élelmiszeradalék 

b.) pollen (virágpor) 

c.) állatszőr, toll 

d.) egyéb:_____________________________________________________ 

 

8. Milyen módszerrel került megállapításra az Ön allergiája? 

a.) vérvizsgálattal 

b.) bőrpróba vizsgálattal 

c.) nem orvos állapította meg 
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9. Tapasztalt-e allergiás reakciót bizonyos ételek fogyasztása után?  

a.) mogyoró, dió 

b.) hal és kagylófélék 

c.) gyümölcsök (banán, dinnye, kivi) 

d.) egyéb:______________________________________________________ 

 

10. Az év melyik szakaszában tapasztalt főként allergiás tüneteket? 

a.) februártól áprilisig 

b.) májustól júliusig 

c.) augusztustól októberig 

 

11. Honnan szokott értesülni az éppen virágzó növények pollenszórásáról? 

a.) rádióból 

b.) televízióból 

c.) internetről 

d.) pollennaptárból 

 

12. Hogyan enyhíti az allergiás tüneteit? (Több választ is megjelölhet!) 

a.) vényköteles/vény nélkül kapható gyógyszerek 

b.) természetes gyógymódok/homeopátiás készítmények 

c.) életmódváltás  

 

13. Helyi hatású (orrcsepp, szemcsepp) vagy szájon át szedhető gyógyszert alkalmaz-e? 

a.) helyi hatású 

b.) szájon át szedhető 

 

14. A gyógyszer szedését a nyári pollenkoncentráció szórási csúcs előtt már megelőzésként elkezdi, vagy csak a tünetek 

megjelenése után, amikor a legtöbb/legsúlyosabb allergiás reakciókat tapasztalja? 

a.) megelőzésként szed gyógyszert 

b.) tünetek megjelenésekor szed gyógyszert 

 

15. Vannak-e ismeretei az allergén immunterápiáról? 

a.) hallott róla 

b.) alkalmazza 

c.) nem hallott róla 

 

16. Allergiás-e Ön a parlagfűre? 

a.) igen 

b.) nem 

 

17. Felmenői között található-e parlagfű allergiás? 

a.) igen 

b.) nem 

c.) nem tudok róla 

 

18. Használ-e rendszeresen légkondicionáló készüléket? 

a.) igen 

b.) nem 
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19. Ön szerint minek van szerepe az allergia kialakulásában? 

a.) életmód 

b.) környezetszennyezés 

c.) örökölt hajlam 

d.) természetes vagy természet közeli élőhely megőrzése/fenntartása 

 

20. Ön szerint mi okozhatja, hogy a parlagfű az egyik legjelentősebb allergiát okozó növény? (Több választ is megjelölhet!) 

a.) mivel a pollenszem felszíne tüskés, könnyen megtapad a nyálkahártyában 

b.) a pollenszórás tetőzése a nyár eleje 

c.) a pollent a szél 100-150 km-re is eljuttatja 

d.) egyetlen virágzó növény 8 milliárd pollenszemet termel 

 

21. Mely időszakra tehető a parlagfű tömeges virágzása? 

a.) június vége 

b.) július közepe – szeptember vége 

c.) szeptember – november vége 

 

22. Hányszor érdemes a parlagfüvet kaszálni? 

a.) évente többször, a virágzás megakadályozása miatt 

b.) évente egyszer 

c.) augusztusban 

 

23. Ön szerint mi segíti legjobban a parlagfű megtelepedését? 

a.) talajfelszín rendszeres bolygatása 

b.) magjainak mesterséges terjesztése 

c.) rendszeres fűnyírás 

 

24. Milyen időszakra írja elő a parlagfű elleni védekezési kötelezettséget a jogszabály? 

a.) a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt 

az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani 

b.) minden év június 30-tól a vegetációs időszak végéig  

c.) nincs kötelezően előírt időszak 

 

25. Az Ön környezetében van-e parlagfűvel fertőzött terület? 

a.) igen  

b.) nem 

 

26. Ha igen, mit tesz Ön a parlagfű elleni védekezés érdekében? 

a.) bejelentem a Hatóságnak 

b.) nem teszek semmit 

c.) magam távolítom el 

d.) figyelmeztetem az ingatlan használóját/tulajdonosát 

e.) nincs a környezetemben parlagfűvel fertőzött terület 

 

27. Mit tesz annak érdekében, hogy a parlagfű irtása során védje az egészségét? 

a.) nem teszek semmit 

b.) kesztyűt, maszkot használok 

c.) teljes védőruházatot használok  
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28. Amennyiben Ön vagy családtagja közül valaki allergiás a parlagfűre, mit tett a tünetek megelőzése/csökkentése 

érdekében? (Több választ is megjelölhet!) 

a.) naponta hajmosás 

b.) autózás közben ne húzzuk le az ablakokat, cseréljük gyakran a pollenszűrőt 

c.) ruházat naponta többszöri cseréje 

d.) ágynemű, törülköző gyakori cseréje 

e.) lakás gyakori takarítása, porszívózása, felületek nedves ruhával való áttörlése 

f.) klíma rendszeres tisztítása 

g.) dohányzás kerülése 

 

29. Ön szerint mely képen/képeken szerepel a parlagfű? 

a.)                                                                                              c.)  

  

b.)                                                                                                  d.)  

  


