NARKOMANIA
1. Analiza wzorów używania narkotyków oraz problemów z tym związanych wśród
okazjonalnych użytkowników narkotyków - rok 2007
2. Dostępność opieki dla osób z zaburzeniami spowodowanymi używaniem substancji
psychoaktywnych w Polsce w 2004 r.
3. Instytucjonalny system przeciwdziałania narkomanii w 2003 roku
4. Juvenile delinquency and substance abuse - 2003 year
5. Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną - rok 2008
6. Matryca logiczna - Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii
7. Miejsce leczenia substytucyjnego w leczeniu uzależnienia od opiatów
8. Młodzież a substancje psychoaktywne - rok 2003
9. Monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii w Krakowie - rok 2006
10. Monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii w Warszawie - rok 2006
11. Możliwość wykorzystania Kwestionariusza Temperamentui Charakteru R. C. Cloningera w
obszarze uzależnień od narkotyków - rok 2003
12. Narkomania Serwis Informacyjny - rok 2006
13. Narkomania w Polsce w 2003 roku
14. Narkomania w Polsce w 2004 r. Dane lecznictwa stacjonarnego
15. Narkomania w Polsce w 2004 roku
16. Narkomania w Polsce w 2005 roku
17. Narkomania wśród młodzieży w 2003 roku
18. Narkotyki i narkomania w Polsce. Trendy w rozwoju zjawiska - rok 1999
19. Ocena funkcjonowania i efektów programów profilaktyki narkomanii realizowanych w
dyskotekach i klubach - rok 2004
20. Ogólnopolskie badanie ankietowe na temat zaangażowania społeczności lokalnych w
zapobieganiu narkomanii - rok 2006
21. Ograniczenie popytu na substancje psychoaktywne w Europie Środkowej i Wschodniej
22. Ograniczenie popytu na substancje psychoaktywne w Europie Środkowej i Wschodniej _tabele
statysty
23. Optymalizacja zaspakajania potrzeb leczniczych ludzi uzależnionych od substancji
psychoaktywnych. Przegląd literatury
24. Oszacowanie liczby problemowych użytkowników narkotyków i analiza wzorów używania
narkotyków oraz związanych z tym problemów - rok 2007
25. Oszacowanie występowania chorób zakaźnych _wirusowe zapalenie wątroby typu C i B, HIV_
wśród narkomanów - rok 2004
26. Oszacowanie występowania chorób zakaźnych wśród narkomanów przyjmujących środki
odużające - rok 2004
27. Percepcja społeczna samodzielnych prób przezwyciężania uzależnienia - rok 2004
28. Pilotażowe wdrażanie i ewaluacja funkcjonowania testów PUM i PUN w procesie interwencji
wobec nastolatków - rok 2006
29. Placówki leczenia i rehabilitacji uzależnionych od substancji psychoaktywnych w Polsce.
Ankieta pocztowa
30. Problem narkotyków i narkomanii w zakładach karnych i aresztach śledczych - rok 2007
31. Problemy narkotyków i narkomanii w ustawodawstwie polskim - rok 2004
32. Profilaktyka w środowisku lokalnym - rok 2002
33. Przegląd badań dotyczących skutecznych strategii profilaktycznych - rok 2006
34. Psychospołeczne korelaty używania narkotyków wśród młodzieży - rok 2005
35. Psychospołeczne korelaty używania narkotyków wśród młodzieży. Przegląd badań z lat 19972002. - rok 2004
36. Raport krajowy 2009. Sytuacja narkotykowa w Polsce.
37. Skuteczność leczenia substancyjnego uzależnienia od opiatów - rok 2004
38. Stan problemu narkotykowego w Europie - rok 2006

39. Standardy realizacji działań profilaktycznych oraz działań z zakresu pomocy osobom
uzależnionym
40. Stosowanie leków bez zalecenia lekarza oraz wybrane problemy związane ze zdrowiem
warszawskich nastolatków - rok 2007
41. Substancje psychoaktywne postawy i zachowania - rok 2006
42. Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną - rok 2005
43. Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną - rok 2007
44. Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież - rok 2005
45. Używanie substancji psychoaktywnych przez studentów - rok 2004

