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Abstract � Information on alcohol and other drugs (AOD) can be found on medical, epidemiological,
legal, social, and political websites. The high number of these websites makes it difficult for potential
users to gain access to reliable and recent data. Information provided by websites tends to be biased
and subject to the dominant addiction concepts/ideologies or fashions.
Systematic accessibility of credible sources in the field of AOD is a central challenge for specialised
libraries and documentation centres. In view of these difficulties, the European Association of Libraries
and Information Services on Alcohol and Other Drugs (ELISAD) developed tools and methods to
manage internet sources. The alcohol and drugs oriented subject gateway was created. The target
group of the ELISAD internet gateway are professionals, but the gateway can also be a helpful
source of information for everybody interested in the topic.
This article presents the ELISAD internet gateway � its history, methodology, objectives, content, and
function.
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Streszczenie � Informacje na temat alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych mo¿na zna-
le�æ na stronach internetowych poruszaj¹cych zagadnienia medyczne, epidemiologiczne, prawne, spo-
³eczne i polityczne. Ich liczba sprawia, ¿e potencjalni u¿ytkownicy maj¹ trudno�ci w dotarciu do wia-
rygodnych i aktualnych danych. Na przedstawiane informacje wp³ywaj¹ czêsto pozamerytoryczne
czynniki: ideologia, moda, popularne mity.
Systematyczny dostêp do wiarygodnych �róde³ w tym zakresie stanowi wielkie wyzwanie dla
bibliotek i o�rodków informacyjnych. Maj¹c na uwadze te trudno�ci, Europejskie Towarzystwo Biblio-
tek i S³u¿b Informacyjnych (ELISAD) opracowa³o narzêdzia i metody zarz¹dzania internetowymi
�ród³ami. Powsta³ portal przedmiotowy obejmuj¹cy zagadnienia, zwi¹zane z u¿ywaniem alkoholu oraz

W tek�cie wykorzystano informacje zawarte w referacie Susanny Prepeliczay z Archives for
Drug Literature, Uniwersytetu w Bremie, pt. Experiences from the ELISAD Gateway project.
An example of distributed management of internet resources on alcohol and other drugs. Referat
zosta³ wyg³oszony na konferencji �Libraries in the Digital Age� w Dubrowniku w 2005 r.
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innych substancji psychoaktywnych. Jest on skierowany przede wszystkim do profesjonalistów, jednak
mo¿e byæ te¿ cennym �ród³em informacji dla innych osób zainteresowanych t¹ tematyk¹.
W artykule zaprezentowano portal internetowy ELISAD�u � historiê jego powstania, metodologiê,
cele, zawarto�æ i funkcjonowanie.

S³owa kluczowe: portal przedmiotowy, internet, alkohol, narkotyki, tytoñ, uzale¿nienia

�FILOZOFIA� INTERNET GATEWAY

W ostatnich latach internet sta³ siê znacz¹cym �ród³em informacji, jedn¹ z wa¿-
niejszych dróg przekazywania informacji pomiêdzy profesjonalistami a spo³eczeñ-
stwem. Jest to dynamicznie rozwijaj¹ce siê medium, zawieraj¹ce ró¿nego typu
elektroniczne publikacje (html, doc, pdf), katalogi on-line, interaktywne narzêdzia
itp. Korzystanie z sieci internetowej wzrasta w ostatnich latach w niezwyk³ym tem-
pie. W Polsce, wed³ug badañ CBOS, w 2002 roku z internetu korzysta³o zaledwie
15% doros³ych Polaków, w roku 2006 poszukiwanie ró¿nego typu informacji w
internecie deklarowa³ ju¿ co trzeci Polak (1).

Du¿a liczba stron internetowych o ró¿nej warto�ci, niejednokrotnie zawiera-
j¹cych kontrowersyjny materia³, powoduje trudno�ci w uzyskaniu wiarygodnych
danych. Wyszukanie odpowiednich informacji okazuje siê zadaniem prawie niewy-
konalnym. Wiedz¹ o tym wszyscy, którzy pos³uguj¹ siê standardowymi wyszuki-
warkami. Otrzymuje siê nadmiar nieuporz¹dkowanych informacji, spo�ród których
tylko niewielka liczba ma dla u¿ytkownika znaczenie. Sytuacja ta stwarza wy-
zwania dla wyspecjalizowanych bibliotek i centrów dokumentacyjnych, i wymaga
stosowania innowacyjnych koncepcji w celu efektywnego zarz¹dzania danymi
dostêpnymi w internecie.

W latach 1998�2000, w ramach V i VI Programu Ramowego Technologii
Spo³eczeñstwa Informacyjnego Unii Europejskiej (5th/6th Framework Programme
of the European Union on Information Society Technologies), prowadzono
miêdzynarodowy projekt DESIRE (Development of an European Service for In-
formation on Research and Education), którego celem by³o uporz¹dkowanie infor-
macji umieszczanych na stronach internetowych i stworzenie filtrów jako�ci
dla poszczególnych dziedzin. Opracowano zasady tworzenia wyspecjalizowanego
portalu przedmiotowego � subject gateway (2). Zadaniem takiego portalu jest
uporz¹dkowanie, ró¿norodnych pod wzglêdem zawarto�ci merytorycznej, infor-
macji dotycz¹cych okre�lonej dziedziny oraz stworzenie katalogu on-line odsy³aj¹-
cego do materia³ów �ród³owych i identyfikuj¹cego instytucje zajmuj¹ce siê okre�-
lonym problemem.

Kluczem do zrozumienia idei portalu przedmiotowego jest termin �metadane�
(metadate). Tego typu portal zawiera informacje o stronach internetowych z okre�-
lonej dziedziny, do których podaje odsy³acze. Tworzenie systemu metadanych po-
lega na analizie jako�ci informacji zamieszczonych na stronach, nie za� na przeka-
zaniu ich merytorycznej zawarto�ci.
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Strony internetowe, zajmuj¹ce siê problematyk¹ zwi¹zan¹ z u¿ywaniem alkoholu
oraz innych substancji psychoaktywnych (AOD � alcohol and other drugs), to
przyk³ad tematyki wymagaj¹cej efektywnego zarz¹dzania w ramach systemu me-
tadanych. Wynika to z wielodyscyplinarnego charakteru tego zjawiska, obejmuj¹-
cego takie dyscypliny jak medycyna, biologia, epidemiologia, genetyka, a tak¿e
zagadnienia prawne, spo³eczne i polityczne. Informacje na temat AOD pojawiaj¹
siê na stronach internetowych dotycz¹cych ró¿nych dziedzin, co utrudnia ich znale-
zienie. Ponadto od intencji wydawców stron internetowych zale¿y rzetelno�æ
zamieszczonych tam tre�ci. Informacje te mog¹ byæ stronnicze, pod wp³ywem do-
minuj¹cej w danym momencie ideologii lub mody, mog¹ zawieraæ zarówno popu-
larne mity, jak i naukowe podej�cia. Dodatkowym problemem w dostêpie do infor-
macji jest bariera jêzykowa i kulturowa, szczególnie odczuwalna po wej�ciu do
Unii Europejskiej krajów z Europy �rodkowo-Wschodniej.

Trudno�ci w dostêpie do wiarygodnych i aktualnych informacji na temat AOD
wyra�nie widaæ z perspektywy specjalistycznych bibliotek i centrów informacji
naukowej. Dlatego te¿ w 1999 roku Europejskie Towarzystwo Bibliotek i S³u¿b
Informacyjnych ELISAD (European Association of Libraries and Information
Services on Alcohol and other Drugs) podjê³o siê opracowania portalu przedmioto-
wego, obejmuj¹cego zagadnienia zwi¹zane z u¿ywaniem alkoholu oraz innych sub-
stancji psychoaktywnych. Powo³ane do ¿ycia w 1988 roku, Towarzystwo ELISAD
inicjuje wspó³pracê w dziedzinie AOD miêdzy bibliotekami i o�rodkami informa-
cyjnymi w kilkunastu krajach Europy, u³atwia osobom i instytucjom zajmuj¹cym
siê t¹ problematyk¹ wymianê informacji i do�wiadczeñ, a dziêki corocznym szkole-
niom podnosi ich wiedzê i umiejêtno�ci. W swojej dzia³alno�ci ELISAD niejedno-
krotnie wykorzystywa³o osi¹gniêcia najnowszych technologii informacyjnych.

Tworzenie ELISAD Gateway � portalu europejskich stron internetowych doty-
cz¹cych zagadnieñ, zwi¹zanych z u¿ywaniem alkoholu i innych substancji psycho-
aktywnych � rozpoczêto w 2000 roku. W pracy tej przyjêto nastêpuj¹ce zasady,
zalecane przy opracowywaniu tego typu katalogów:

● uwzglêdnienie potrzeb odbiorców pracuj¹cych w ró¿nych dziedzinach � za-
równo profesjonalistów ze �rodowiska naukowego, jak i praktyków (np.
lekarzy, polityków, osób zajmuj¹cych siê kwestiami zdrowia publicznego,
sprawami socjalnymi),

● zastosowanie specjalnego systemu klasyfikacji, metod selekcji i katalogowa-
nia danych,

● rozszerzenie miêdzynarodowej wspó³pracy umo¿liwiaj¹cej sta³e wprowadza-
nie i uaktualnianie danych,

● przygotowanie narzêdzi u³atwiaj¹cych u¿ytkownikowi korzystanie z portalu.

We wstêpnej fazie projektu opracowano metodê oceny jako�ci istniej¹cych stron
internetowych � zdefiniowano zakres problematyki stron w³¹czanych do katalogu,
wyja�niono najbardziej istotne punkty formularza wprowadzanych danych, opisa-
no kryteria selekcji (przede wszystkim dotycz¹ce jako�ci i etycznych standardów),
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a tak¿e jako�ciowe i formalne cechy stron, które poddawane s¹ analizie przed
w³¹czeniem ich do katalogu. Wy³¹czono strony przestarzale, anonimowe, handlo-
we oraz stronnicze pod wzglêdem politycznym.

Kolejnym etapem projektu by³a implementacja systemu i rozpoczêcie procesu
zbierania danych. Do 2005 roku zidentyfikowano 1200 stron internetowych
z 33 krajów europejskich. Do katalogu w³¹czono 550 stron. Na obecnym etapie
(07.2005�06.2007) kontynuowany jest proces katalogowania stron, uaktualniane
s¹ informacje o ju¿ istniej¹cych, podnoszony jest poziom portalu pod wzglêdem
metodologicznym i technicznym. Projekt otrzyma³ wsparcie finansowe Komisji
Europejskiej w ramach Directorate General for Health and Consumer Protection
(SANCO). Obecnie uczestniczy w nim 25 o�rodków zajmuj¹cych siê proble-
matyk¹ uzale¿nieñ oraz gromadzeniem i przekazywaniem informacji na temat alko-
holizmu i narkomanii z kilkunastu krajów Europy, w tym z Polski. Pracê nad
projektem koordynuje Krajowe Centrum Informacji i Dokumentacji TOXIBASE
z siedzib¹ w Lyonie, we Francji.

O PORTALU

Portal ELISAD�u jest katalogiem wybranych stron internetowych, zawieraj¹-
cych informacje o alkoholu oraz innych substancjach psychoaktywnych. Jego u¿yt-
kownikom pozwala na znalezienie informacji na temat edukacji i profilaktyki,
leczenia, polityki i badañ naukowych, historii i kultury oraz na zidentyfikowanie
zasobów internetowych czy instytucji w krajach europejskich. Zadaniem portalu
jest u³atwiaæ nawi¹zywanie wzajemnych kontaktów pomiêdzy profesjonalistami
zaanga¿owanymi w dzia³ania na polu substancji psychoaktywnych i uzale¿nieñ.

Strony internetowe w katalogu zosta³y ocenione przez ekspertów pod wzglêdem
wiarygodno�ci i jako�ci umieszczonych tam danych. Brano pod uwagê opiniê o
wydawcy strony, jej cel, problematykê, zawarto�æ i sposób prezentacji. Dzia³anie
katalogu monitoruj¹ Uniwersytet w Bremie oraz Europejskie Centrum Monitoro-
wania Narkotyków i Narkomanii (European Monitoring Centre for Drugs and Drug
Addiction) w Lizbonie. Obecnie katalog zawiera prawie 1150 stron internetowych
z 35 krajów europejskich. Przewiduje siê sta³y, dynamiczny rozwój portalu, w³¹-
czanie nowych stron i weryfikacjê ju¿ istniej¹cych.

Portal ELISAD�u dostêpny jest pod adresem http://www.addictionsinfo.eu
Bezpo�redni dostêp do zawarto�ci katalogu umo¿liwia strona startowa; mo¿na

tu wybraæ preferowany jêzyk katalogu, klikaj¹c na symbol kraju, znajduj¹cy siê
w ramce. Do wyboru jest 17 jêzyków, w tym jêzyk polski. Portal oferuje dwa
sposoby wyszukiwania: 1) przez wpisywanie terminów lub 2) przez wybór jednostek
taksonomicznych, uszeregowanych w grupy, kategorie (terminy o szerokim zakre-
sie) i podkategorie (terminy o w¹skim zakresie). Listê grup, kategorii i podkategorii
przedstawiono w Aneksie. Stosuj¹c któr¹kolwiek opcjê wyszukiwania, u¿ytkow-
nik portalu otrzyma adresy wybranych stron internetowych, s³owa kluczowe oraz
zwiêz³e informacje dotycz¹ce wydawcy strony oraz jej zawarto�ci.
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Portal skierowany jest do wszystkich osób zajmuj¹cych siê zagadnieniami zwi¹-
zanymi z u¿ywaniem substancji psychoaktywnych: uczonych, nauczycieli, lekarzy,
terapeutów, polityków, dokumentalistów oraz do innych osób zainteresowanych t¹
problematyk¹.

POLSKI WK£AD W TWORZENIE PORTALU

Wspó³praca pomiêdzy Towarzystwem ELISAD i Instytutem Psychiatrii i Neuro-
logii w Warszawie rozpoczê³a siê w 2003 roku, wraz ze wstêpn¹ identyfikacj¹
polskich stron internetowych dotycz¹cych substancji psychoaktywnych. Korzysta-
j¹c z wyszukiwarek Google i Wirtualna Polska, z linków uznanych stron interneto-
wych, miêdzy innymi Pañstwowej Agencji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo-
wych i Krajowego Biura ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii, zidentyfikowano ich
ponad 150. Po zastosowaniu kryteriów selekcyjnych odrzucono 2/3 � g³ównie ze
wzglêdu na nieaktualny adres lub te¿ mniejsz¹ warto�æ informacyjn¹. Ostatecznie
po szczegó³owej ocenie, od czerwca 2007 r. w katalogu znajduje siê 25 w pe³ni
opisanych polskich stron internetowych.

Wiêkszo�æ wprowadzonych do katalogu stron ma charakter edukacyjny lub kon-
centruje siê na zagadnieniach udzielania pomocy i leczenia osób do�wiadczaj¹cych
problemów zwi¹zanych z u¿ywaniem substancji psychoaktywnych. Zaledwie kilka
stron dostarcza informacji na temat badañ naukowych oraz polityki wobec alkoholu
i narkotyków. Przede wszystkim warto odnotowaæ strony internetowe PARPA,
Krajowego Biura ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii, Instytutu Psychologii Zdrowia,
krakowskiego MONARU i Krajowego Centrum ds. AIDS, które przedstawiaj¹
problematykê AOD w szerokim kontek�cie i oferuj¹ bogaty zestaw informacji.
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ANEKS

Grupy, kategorie i podkategorie tematyczne portalu ELISADu u³atwiaj¹ce wyszukiwanie odpowied-
nich informacji
Facet names, top and narrower terms in ELISAD Gateway enabled browsing by subject

BADANIA NAUKOWE METODY BADAWCZE badania farmakologiczne, badania kliniczne, badania
ilo�ciowe, badania jako�ciowe, badania porównawcze,
badania populacyjne, modele teoretyczne, nauki
o zdrowiu, nauki spo³eczne, metody zbierania danych

EDUKACJA EDUKACJA bezpieczne u¿ywanie substancji psychoaktywnych,
I PROFILAKTYKA edukacja rówie�nicza, programy, szkolenia

PROFILAKTYKA analiza sk³adu chemicznego, kampanie medialne, pro-
mocja zdrowia, redukcja szkód, zapobieganie inicjacji
alkoholowej/narkotykowej, zapobieganie nawrotom,
zapobieganie uzale¿nieniu, zapobieganie problemowe-
mu u¿ywaniu

EPIDEMIOLOGIA KONSEKWENCJE bierne palenie, jako�æ ¿ycia, prostytucja, przemoc,
SPO£ECZNE kwestie spo³eczno-ekonomiczne, przestêpstwa prze-

ciw mieniu, wykluczenie spo³eczne, stosunki miêdzy-
ludzkie

KONSEKWENCJE choroby sercowo-naczyniowe, HIV/AIDS, konse-
ZDROWOTNE kwencje somatyczne, marsko�æ w¹troby, nowotwory,

umieralno�æ, wirusowe zapalenie w¹troby, zaburzenia
neurologiczne, zaburzenia psychiczne

WZORY U¯YWANIA abstynencja, upijanie siê, uzale¿nienie, u¿ywanie kon-
trolowane, u¿ywanie okazjonalne, u¿ywanie problemo-
we, zaprzestanie u¿ywania, zachowania ryzykowne,
czêstotliwo�æ u¿ywania

CI¥¯A zespo³y p³odowe

PRZYCZYNY U¯YWANIA czynniki genetyczne, czynniki ryzyka, osobowo�æ,
SUBSTANCJI samoleczenie, poprawa stanu fizycznego i psychicz-
PSYCHOAKTYWNYCH nego, u¿ywanie w celach medycznych

METODY U¯YWANIA

SUBSTANCJI do¿ylne przyjmowanie narkotyków, politoksykomania
PSYCHOAKTYWNYCH

U¯YWANIE NIE ZWI¥ZANE pracoholizm, uzale¿nienie od hazardu, od internetu, od
Z SUBSTANCJAMI zakupów, zaburzenia od¿ywiania

PODWÓJNA DIAGNOZA HIV/AIDS, wirusowe zapalenie w¹troby, zaburzenia
psychiczne

DZIA£ANIE SUBSTANCJI efekty uboczne, lêk, nastrój, tolerancja, percepcja,
PSYCHOAKTYWNYCH zespó³ abstynencyjny, interakcje miêdzy substancjami,

samo�wiadomo�æ, zdolno�æ prowadzenia pojazdów,
inwencja twórcza, brak zahamowañ

GRUPY
FACET NAMES

KATEGORIE
TOP TERMS

PODKATEGORIE
NARROWER TERMS
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HISTORIA I KULTURA SZTUKA sztuka, kino, literatura, muzyka

HISTORIA

KULTURA kultura, filozofia, religia

KONTEKST KONTEKSTY KULTUROWE wiedza osób u¿ywaj¹cych substancji psychoaktyw-
�RODOWISKOWY nych, �rodowisko kulturowe

PODKULTURY

NARKOTYKOWE
clubbing, otwarta scena narkotykowa (bajzel)

�RODOWISKO miejsca publiczne, �rodowisko miejskie, wiejskie

OTOCZENIE bary, kawiarnie, sport, szko³y, uczelnie, zak³ady karne,
mieszkania prywatne, miejsca pracy, miejsca dla nie-
pal¹cych

KRAJ I JÊZYK KRAJ 39 krajów europejskich

JÊZYK 38 jêzyków

LECZENIE INNE �WIADCZENIA wymiana igie³ i strzykawek, pomieszczenia do u¿ywa-
I �WIADCZENIA nia narkotyków, opieka spo³eczna

ZARZ¥DZANIE diagnoza uzale¿nienia, dostêpno�æ leczenia, dobra
PROGRAMEM praktyka, opieka postrehabilitacyjna, praca w �rodo-

wisku narkomanów (outreach), terapia prowadz¹ca

REHABILITACJA programy rehabilitacyjne, sytuacja mieszkaniowa,
zatrudnienie

REZULTATY LECZENIA wyzdrowienie, nawrót choroby

CELE LECZENIA abstynencja, redukcja szkód

TERAPIE detoksykacja, grupy samopomocowe, krótkie inter-
wencje, leczenie ambulatoryjne, leczenie farmakolo-
giczne, leczenie stacjonarne, leczenie zachowawcze,
Program 12 Kroków, psychoterapia, psychoterapia
grupowa, psychoterapia rodzinna, terapia alternatyw-
na, samopomoc, wywiad motywacyjny

US£UGI OFEROWANE

PRZEZ WYDAWCÊ STRONY
telefony zaufania, udzielanie porad

ODBIORCY GRUPY WIEKOWE dzieci, m³odzie¿, m³odzi doro�li, osoby w starszym wieku

GRUPY ETNICZNE

ORIENTACJA SEKSUALNA homoseksuali�ci

GRUPY WED£UG P£CI kobiety
GRUPY ZAWODOWE decydenci, edukatorzy, terapeuci uzale¿nieñ, pracow-

nicy s³u¿by zdrowia
WYBRANE GRUPY osoby u¿ywaj¹ce substancji psychoaktywnych, rodziny
ODBIORCÓW osób u¿ywaj¹cych substancji psychoaktywnych, pa-

lacze tytoniu

OGÓ£ ODBIORCÓW

GRUPY
FACET NAMES

KATEGORIE
TOP TERMS

PODKATEGORIE
NARROWER TERMS
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POLITYKA WOBEC PRAWO

SUBSTANCJI I USTAWODAWSTWO
dekryminalizacja i legalizacja, wyroki

PSYCHOAKTYWNYCH WYKLUCZENIE SPO£ECZNE bezdomno�æ

STRATEGIE polityka spo³eczna, redukcja szkód, strategie europej-
skie, strategie miêdzynarodowe, strategie ogólnokra-
jowe i regionalne, zdrowie publiczne

RYNEK SUBSTANCJI dostêpno�æ, handel, przemyt, przestêpczo�æ zorganizo-
PSYCHOAKTYWNYCH wana, reklama, produkcja substancji psychoaktywnych

EKONOMIA ceny i podatki, ekonomia zdrowia, finansowanie, koszty

EGZEKWOWANIE PRAWA alternatywne uprawy, inicjatywy obywatelskie, pro-
hibicja, �rodki kontroli, wewnêtrzne bezpieczeñstwo
kraju, instytucje egzekwuj¹ce prawo

ETYKA etyka zawodowa

POPULACJE GRUPY WIEKOWE dzieci, m³odzie¿, m³odzi doro�li, osoby w starszym wieku

GRUPY ETNICZNE

GRUPY WED£UG P£CI kobiety

ORIENTACJA SEKSUALNA homoseksuali�ci

WYBRANE GRUPY bezdomni, osoby u¿ywaj¹ce substancji psychoaktyw-
nych, osoby w konflikcie z prawem, osoby zajmuj¹ce
siê prostytucj¹, rodziny osób u¿ywaj¹cych substancji
psychoaktywnych

OGÓ£ LUDNO�CI

RODZAJ INFORMACJI BAZY DANYCH

BIBLIOGRAFIE

EWALUACJA narzêdzia ewaluacyjne, testy on-line

FORA INTERNETOWE

KATALOGI,
SPIS ADRESÓW

LINKI INTERNETOWE

MATERIA£Y

PROFILAKTYCZNE

MATERIA£Y WIZUALNE

NARZÊDZIA BADAWCZE

NARZÊDZIA

INTERAKTYWNE

NOTY INFORMACYJNE

RAPORTY, ARTYKU£Y

I INNE DOKUMENTY

S£OWNIKI INTERNETOWE

SZKOLENIA ON-LINE

TRENDY I STATYSTYKI

WYDARZENIA kalendarz wydarzeñ

GRUPY
FACET NAMES

KATEGORIE
TOP TERMS

PODKATEGORIE
NARROWER TERMS
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RODZAJ BIBLIOTEKI

ORGANIZACJI ORGANIZACJE

KOMERCYJNE

ORGANIZACJE

POZARZ¥DOWE

ORGANIZACJE RELIGIJNE

OSOBY FIZYCZNE

O�RODKI BADAWCZE

RZ¥D

US£UGI LECZNICZE

SUBSTANCJE CZYSTO�Æ I JAKO�Æ prekursory

PSYCHOAKTYWNE DAWKOWANIE

FARMAKOLOGIA

LEKI PSYCHOAKTYWNE

BEZ PRZEPISU LEKARZA

LEKI SPRZEDAWANE

NA RECEPTÊ
leki przeciwdepresyjne

NARKOTYKI

SYNTETYCZNE

OPIOIDY I �RODKI

PRZECIWBÓLOWE
buprenorfina, heroina, metadon, opium

SUBSTANCJE PSYCHO-
AKTYWNE � OGÓLNIE

�RODKI HALUCYNOGENNE grzyby halucynogenne, ketamina, LSD, marihuana,
haszysz

�RODKI POBUDZAJ¥CE amfetamina i narkotyki podobne do amfetaminy, eks-
taza, khat, kofeina i inne ksantyny, kokaina, kokaina
crack, sterydy anaboliczne, tytoñ

�RODKI USPOKAJAJ¥CE alkohol, benzodiazepiny i s³abe �rodki uspokajaj¹ce,
GHB, rozpuszczalniki i gazy

GRUPY
FACET NAMES

KATEGORIE
TOP TERMS

PODKATEGORIE
NARROWER TERMS


