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Dne 7. prosince 2017 v Českých Budějovicích 

Fotbalista David Lafata navštívil Dětské oddělení Nemocnice 

České Budějovice 

Ve čtvrtek 7. prosince uvítali dětští pacienti Nemocnice České Budějovice známého hosta. 

V 9 hodin se na ně přišel podívat fotbalista David Lafata z AC Sparta Praha. Provázeli ho 

pacienti dětské hematoonkologie, kteří před onemocněním hrávali fotbal. Dětské oddělení 

Nemocnice České Budějovice si připravilo na tento den ještě další zajímavé akce.  

„David Lafata je tváří spolku Haima České Budějovice, který na bázi dobrovolnosti sdružuje 

rodiče vyléčených pacientů a zdravotnický personál Stanice dětské hematoonkologie 

Nemocnice České Budějovice. Naším cílem je na základě vlastních zkušeností zlepšovat 

podmínky pacientů v léčbě a usnadnit jim náročnou etapu života,“ informuje MUDr. Ivana 

Hojdová, lékařka z hematoonkologické stanice dětského oddělení. 

V posledních letech se ukazuje, že je důležité více pracovat i s pacienty v průběhu 
ambulantní léčby a po jejím ukončení. Návrat do běžného života a strach z recidivy může být 
pro některé pacienty a jejich rodiče příliš stresující a limitující v dalším období. 
  
„Navíc mnohé rodiny čelí v průběhu intenzivní léčby odloučení, protože převážně matky tráví 
většinu času v nemocnici s nemocným dítětem. Od nového roku chceme začít organizovat 
víkendové pobyty pro celé rodiny, při kterých si všichni odpočinou a stráví více času 
společně,“ dodává MUDr. Hojdová. 
 
Na návštěvu známého fotbalisty navázaly od 9.30 tvořivé dílny, kdy si děti připravily ozdoby 
na vánoční stromeček. O hodinu později na oddělení zazpívali vánoční koledy žáci ZUŠ 
Soběslav. 
 
V 11 hodin byl pokřtěn kalendář, do kterého tvořili obrázky dětští pacienti českobudějovické 
nemocnice. V roli křtitele bylo jedno z dětí ze Stanice dětské hematoonkologie. 
 
„Na závěr přišel Ježíšek. Při posledních kontrolách mu děti psaly o dárky, které se rozdaly na 
závěr posezení,“ dodává tisková mluvčí nemocnice Bc. Iva Nováková, MBA. 
  
 


