


Р Е Ц Е Н З И Ј А 
 
Нова програмска оријентација Светске здравствене организације из 
седамдесетих година довела је до усвајања веома значајних 
докумената као што су:  Декларација о примарној здравственој 
заштити, Глобална и Регионалне стратегије здравља за све. Уз те 
документе, усвајани су други за њихову примену и бројна стручна 
упутства. Документи нове здравствене политике обиловали су 
мноштвом нових термина, појмова, стручних ставова. У свим 
важнијим документима СЗО у прилогу је био Глосар одређених 
коришћених термина, али брзо се показала потреба за једним 
свеобухватним Глосаром који би на један систематичан начин 
покрио читаву област здравствене политике. 
 
Тај први глосар урадио је проф. др Предраг Мићовић 1984. године, у 
то време високи функционер СЗО-а за потребе региона Југоисточне 
Азије. 
 
Нови проширени Глосар професора Мићовића појавио се 1997. 
године. Тај Глосар је по оцени рецензије „испунио једну велику 
празнину у нашој стручној литератури“ и омогућио „адекватније 
коришћење иностране стручне литературе, а пре свега публикације 
међународних здравствених организација“. 
 
Двадесет пет година после свог првог глосара, проф. Мићовић је 
припремио за штампање нови. 
 
Глосар не може писати свако, нарочито не глосар који дубоко задире 
у терминологију докумената међународних организација. То су по 
правилу документи које земље чланице треба да примењују уз 
претходно прилагођавање својим условима. У том процесу од 
изузетног је значаја да се правилно схвате и на адекватан начин 
дефинишу одређени термини, појмови и стручни ставови. Са тог 
становишта, Глосар професора Мићовића је неопходан великом 
кругу стручњака укључених у процесе усвајања и примене 
здравствене политике, али исто тако здравственим менаџерима на 
свим нивоима, као и онима који учествују у наставним процесима. 
 
Професор Мићовић се постарао да свој јубиларни глосар припреми 
на јединствен начин. Он је комплетан са становишта термина, 
појмова и стручних ставова. Уз сваки термин, појам, стручни став, 
следи објашњење и веома често начин примене у пракси. Да би 
олакшао коришћење свог глосара, професор Мићовић на почетку 



даје абецедно поређани списак свих термина у Глосару. Ако је 
тражени термин у Глосару, следе дефиниције и објашњења термина, 
такође по абецедном реду. Професор Мићовић је приложио индекс 
аутора по абецедном реду, списак од 307 коришћених референци. 
 
Веома је интересантан прилог „Мисли, ставови и препоруке“ који се 
односи на коришћене термине. 
 
Међу бројним мислима и изрекама пада у очи једна кинеска по којој 
„здравом сиромаху богаташ завиди“. 
 
На самом крају аутор даје Глосар кратких дефиниција термина, 
такође по абецедном реду. 
 
Глосар професора Мићовића који је означен под 2010. годином 
представља до сада најкомплекснији рад те врсте у нашој стручној 
литератури, а може се слободно рећи и широј. Такво дело могао је да 
сачини човек са огромним знањем и искуством, са изванредним 
познавањем међународне здравствене проблематике и који је веома 
успешно обједињавао науку, наставу и праксу у току своје веома 
богате стручне и научне каријере. 
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