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Příloha 2 – seznam zkratek 

EC - elektronická cigareta 

EMASH - European Medical Association Smoking or Health 

EPAR - European Public Assessment Report 

ESPAD - Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách 

CHOPN  - chronická obstrukční plicní nemoc 

MKN10  - Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních 

problémů 

NTN - náhradní terapie nikotinem 

SLZT - Společnost pro léčbu závislosti na tabáku 

 


