Дом здравља "Стари град", Београд
вд директорка Прим. др Весна Јањушевић
Поштована др Јањушевић,
Имали смо привилегију да у привременој болници „Штарк Арена“ у Београду, будемо излечени од
вируса COVID 19, у новембру 2020.године. Медицинско особље је било делегирано из разних
домова здравља.
Одговорно тврдимо да је тим из Дома здравља "Стари град", представљао најобученију и
најефикаснију екипу од свих које су нас третирале.
Треба да будете поносни на своју екипу, која је вредно радила и то све време у скафандерима, без
воде, хране и могућности одласка у тоалет. Тај врхунски професионални тим су представљали
следећи чланови (већину знамо по надимцима написаним на скафандерима):
- виспрена др Јелена Стефановић Михајловић,
бескрајно вредне и пажљиве медицинске сестре:
- мед.сестра Даца - Данијела Јовановић,
- мед.сестра Меги - Магдалена Брочић,
- мед.сестра Гоца - Гордана Јанковић,
- мед.сестра Јаца - Јасмина Бандовић,
- мед.сестра Нада Момчиловић,
- мед.сестра Наташа Бошковић,
- мед.сестра Тамара Михајлов.

Ову сјајну екипу, непобедивих Амазонки, предводила је др Марија Стојчев и својим искуством, мирноћом
и аналитичношћу, уз одличну подршку својих сарадница, давала нам још већу сигурност у успешно
излечење.
Даме су, као и много пута до сада, кроз историју света, доказале да су бољи ратници од мушкараца и
заслужују сво поштовање.
Извињавамо се ако смо некога изоставили, али је тешко упамтити личности, јер никада нисмо видели лица
тих добрих људи, због белих скафандера и маски. Ти бели анђели, остају нам у незаборавном сећању по
племенитим очима и пријатном гласу, којим су нас много пута тешиле и охрабривале.
Те дивне даме, заувек су уписане златним словима у нашој души, док сећање на њих, у нашем оку заискри
сузу захвалности, а срце већно пева само једну једину реченицу:
"Хвала вам и волимо вас" !
С поштовањем, захвални пацијенти
Милан Милошевић
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