AIDS / HIV
AIDS Historie prawdziwe – rok 2007
Analiza zagrożenia epidemią HIV AIDS w krajach objętych kampanią
Badania efektywności kampanii reklamowej - Rodzina razem przeciw AIDS – rok 2006
Badanie efektywności kampanii reklamowej – rok 2005
Badanie efektywności kampanii reklamowej Krajowego Centrum AIDS – rok 2004
Badanie efektywności kampanii społecznej dotyczącej profilaktyki zakażeń HIV AIDS – rok
2007
7. Badanie efektywności kampanii społecznej dotyczącej profilaktyki zakażeń HIV AIDS – rok
2009
8. Badanie jakości życia osób żyjących z HIV – rok 2003
9. Badanie obyczajowości i zachowań seksualnych młodzieży szkół warszawskich – rok 1998
10. Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS – rok 2008
11. Diagnostyka zakażenia HIV
12. Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV AIDS - współczesne możliwości i
problemy – rok 2009
13. Harmonogram realizacji krajowego programu zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom
HIV opracowany na lata 2007-2011
14. HIV AIDS. Podręcznik dla lekarzy i studentów
15. Informator. Przepisy dotyczące prawa wjazdu i pobytu dla osób żyjących z HIV i chorych na
AIDS 2010/2011
16. Internetowy test wiedzy i postaw wobec HIV AIDS – rok 2004
17. Kodeks postępowania wobec problemu HIV AIDS w środowisku pracy – rok 2007
18. Postawy i opinie młodzieży – rok 2002
19. Postawy studentów akademii medycznych wobec HIV i AIDS – rok 2000
20. Postępowanie po kontakcie z HIV – rok 2007
21. Raport z analiz ankiet wypełnianych w punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych w 2007 roku
22. Raport w sprawie globalnej epidemii AIDS UNAIDS – rok 2006
23. Raport z analiz ankiet wypełnianych w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych w roku 2004.
Raport sprawozdawczo-porównawczy (listopad 2005)
24. Raport z badań dotyczącej efektywności kampanii społecznej profilaktyki zakażeń HIV-AIDS
2007 roku
25. Raport z badań dotyczącej efektywności kampanii społecznej profilaktyki zakażeń HIV-AIDS
2009 roku
26. Raport z badania poziomu wiedzy i postaw uczniów szkół gimnazjalnych wobec HIV AIDS w
2007 roku
27. Raport z badania w grupie mężczyzn mających seks z mężczyznami – rok 2004
28. Sytuacja epidemiologiczna HIV AIDS na świecie i w Polsce na koniec 2005 roku
29. Sytuacja epidemiologiczna HIV AIDS na świecie na koniec 2006 roku
30. Sytuacja epidemiologiczna na świecie w 2008 roku
31. Wiedza Polaków na temat HIV AIDS oraz zachowania seksualne – rok 2005
32. Wiedza, postawy społeczne wobec HIV AIDS i zachowania seksualne – rok 2001
33. Wyniki analizy z ankiet wypełnianych przez uczestników szkoleń organizowanych na zlecenie
Krajowego Centrum AIDS – rok 2005
34. Zachowania seksualne i wiedza na temat HIV AIDS w grupie kobiet świadczących usługi
seksualne – rok 2003
35. Zakażenie HIV i kobiety – rok 2008
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