compulsion kompulze
conditioned abstinence podmíněná abstinence
conditioned withdrawal podmíněný odvykací stav
congener přísady
conjugal paranoia manželská paranoia
controlled drinking kontrolované pití
controlled drug use kontrolované užívání drog
controlled substances látky s kontrolovanou
distribucí,kontrolované látky
craving bažení,puzení
cross-dependence zkřížená závislost
cross-tolerance zkřížená tolerance
decriminalization dekriminalizace
delirium delirium
delirium tremens delirium tremens
demand reduction snižování poptávky
dependence závislost
dependence syndrome syndrom závislosti
depressant tlumivé látky
designer drug syntetická droga
detoxication detoxikace
diagnostic instrument diagnostický nástroj
diagnostic test diagnostický test
diamorphine diamorfin
dipsomania dipsomanie
disease concept of alcoholism koncept nemoci
alkoholismu
disinhibition dezinhibice
diversion programme profylaktické programy
doping doping
drinking pití
drinking-driving alkohol za volantem
drug droga
drug abuse abúzus drogy
drug addiction návyk na drogu
drug control drogová kontrola
drug misuse zneužívání drog
drug poisoning otrava drogami
drug policy drogová politika
drug testing testování drogy
drug urinanalysis toxikologické vyšetření moči
drug use užívání drog
drug-induced amnesic syndrome anamnestický
syndrom vyvolaný užíváním drog
drug-induced psychotic disorder psychotická
porucha vyvolaná užíváním drog
drug-related convulsion křeče spojené s užíváním
drog
drug-related disability újma spojená s užíváním drog
drug-related disorder porucha spojená s užíváním
drog
drug-related myopathy myopatie spojené s užíváním
drog
drug-related problem problémy spojené s užíváním
drog
drunkenness opilost

dual diagnosis dvojí diagnóza
dysfunctional use dysfunkční užívání
EAP program pomoci zaměstnancům
early intervention časná intervence
employee assistance programme program pomoci
zaměstnancům
enabler napomahač zneužívání
encephaline enkefaliny
encephalopathy encefalopatie
endogenous opioid endogenní opioidy
endorphines endorfiny
escape drinking únikové pití
excessive drinking excesivní pití
experimental use experimentální užívání
flashbacks psychotické reminiscence
foetal alcoholic syndrome fetální alkoholový
syndrom
gateway drug iniciační droga,uváděcí droga,průchozí
droga
genetic marker biologický marker
glue sniffing čichání lepidla
habit forming návyk vytvářející
habituation habituace
halfway house dům na půl cesty
hallucinogen halucinogeny
hallucinogen plant halucinogenní rostlina
hallucinosis halucinóza
hangover kocovina
harm reduction snižování škody
harmful drinking škodlivé pití
harmful use škodlivé užívání
hashish hašiš
hazardous drinking hazardní pití,riskantní pití
hazardous use rizikové užívání
heavy drinking těžké pití,těžké pijáctví
hypnotic hypnotika
IDU uživatel, aplikující si drogu injekčně
IVDU uživatel, aplikující si drogu intravenózně
idiopathic intoxication idiopatická intoxikace
idiosyncratic reaction idiosynkratická reakce
ilicit drug nelegální psychoaktivní látka,nezákonná
psychoaktivní látka,nedovolená psychoaktivní látka
impaired control narušení kontroly,zhoršená kontrola
inability to abstain neschopnost abstinovat
inebriate opíjení se
inebriety opíjení se
inhalant inhalační prostředky
injecting drug user uživatel, aplikující si drogu
injekčně
international drug convention mezinárodní drogová
konvence
international drugs conventions mezinárodní
dohody o drogách
intoxication intoxikace
intravenous drug user uživatel, aplikující si drogu
intravenózně
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inveterate drinking zakořeněné pití
Jellinek formula Jellinekův vzorec
Jellinek typology Jellinekova typologie
kava kava
khat khat
Korsakov psychosis Korsakovův
syndrom,Korsakovova psychóza
Korsakov syndrome Korsakovův
syndrom,Korsakovova psychóza
legalization legalizace
licit drug legální psychoaktivní látka
lognormal distribution logaritmickonormální
distribuce
loss of control ztráta kontroly
maintenance therapy substituční terapie
marijuana marihuana
mescaline mezkalin
methadone metadon
method of administration způsoby aplikace,způsob
podávání
moderate drinking mírné pití
morphine morfin
multiple drug use užívání více psychoaktivních látek
mutual help group skupina vzájemní pomoci
naloxone naloxon
narcologist narkolog
narcology narkologie
narcotic narkotika
Narcotics Anonymous Anonymní narkomani
narrowing of the drinking repertoire zúžení
pijáckého repertoáru
narrowing of the drug use repertoire zúžení
drogového repertoáru
needle sharing sdílení jehel
neuroadaptation neuroadaptace
neuroleptic neuroleptika
niacin deficiency nedostatek niacinu
nicotine nikotin
nodding klimbání
non-beverage alcohol nekonzumní alkohol,alkohol
neobsažený v nápoji
non-medical use nemedicínské užívání
OTC volně prodejné léky
opiate opiát
opioid opioidy
over-the-counter volně prodejné léky
overdose předávkování
PCP fencyklidin
passive smoking pasivní kouření
pathological intoxication patologická intoxikace
pellagra pelagra
pentazocine pentazocin
peripheral neuropathy periferní neuropatie
pethidine petidin
peyote peoytl
pharmaceutical drugs léčiva

pharmaceutical policy léková politika
phencyclidine fencyklidin
polyneuropathy polyneuropatie
polytoxicomanie polytoxikomanie
potential dependence schopnost vyvolávat závislost
problem drinking problémové pití
prohibition prohibice
protracted withdrawal protrahovaný odvykací stav
psilocybin psilocybin
psychedelic psychedelický
psychoactive drug psychoaktivní látky
psychoactive substance use disorders poruchy
vyvolané užíváním psychoaktivních látek
psychoactive substance psychoaktivní látky
psychopharmaceutical psychofarmaka
psychotropic psychotropní
recovery zaléčení,zotavení,úprava
recovery home chráněné bydlení
recreational use rekreační užívání
rehabilitation rehabilitace
reinstatement recidiva
relapse relaps
relapse prevention prevence relapsu
residual disorder reziduální porucha
rush rauš
salience žádostivost
screening test screeningový test
scurvy kurděje
sedative sedativa
self-help group svépomocná skupina
serotonin re-uptake inhibitor inhibitor zpětného
vychytávání serotoninu
skid row část města obývaná chronickými těžkými
pijáky
smokeless tobacco tabák bez kouře
sobriety střízlivost
social drinking společenské pití
social use společenské pití
solvents rozpouštědla
speed amfetamin
speedball kombinace stimulancia a opioidu
spontaneous remission spontánní remise
standard drink nápojový standard
steroid steroidy
steroid abuse abúzus steroidů
stimulant stimulancia
stopethyl disulfiram
street drinker pouliční piják
street user pouliční toxikoman
substance abuse abúzus substancí
substance use disorder poruchy vyvolané užíváním
látek
supply reduction snižování nabídky
TETD disulfiram
tabagisme tabakismus
temperance umírněnost,střídmost
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tetrahydrocannabinol tetrahydrokanabinol,THC
theophyline teofylin
therapeutic community terapeutická komunita
thiamine deficiency syndrome syndrom deficitu
tiaminu
tobacco tabák
tobacco use disorder poruch vyvolané užíváním
tabáku
tolerance tolerance
toxicomania toxikománie
tranquilizer trankvilizér
twelve-step group skupina dvanácti kroků
unsanctioned use nepřípustné užívání
vitamin C deficiency deficit vitamínu C
volatile substances těkavé látky
Wernicke encephalopathy Wernickeova
encefalopatie
Widmark calculation Widmarkova zkouška
withdrawal syndrome odvykací stav
wood alcohol metanol
zoopsia zoopsie
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