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Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
přednosta Chirurgické kliniky FN Plzeň

Jiřího Dorta znám dlouhá léta nejen po profesní 
stránce v rámci spolupráce v plzeňské fakultní 
nemocnici, ale rovněž i po stránce lidské.

Po profesní stránce se jedná o špičkového, 
svědomitého lékaře v oboru neonatologie a po stránce 
lidské o člověka vysokých morálních vlastností. 

Antonín Procházka
režisér a herec

Jiří Dort je je špičkový primář a profesionál v tom, 
co dělá. Jako černický zastupitel dobře ví, že práce 
politika je někdy práce na dlouhou trať. A ty on 
jako maratónský běžec zvládá bravurně. Vytrvalost 
při schvalování zákonů v Senátu bude potřebovat, 
a proto mu držím palce.

JUDr. Jiří Pospíšil
poslanec Evropského parlamentu

Pana docenta Jiřího Dorta znám několik let a vážím 
si jej především jako odborníka, který ve svém oboru 
dosahuje vynikajících výsledků – působí jako primář 
Neonatologického oddělení v plzeňské Fakultní 
nemocnici, kde pečuje o nemocné novorozence. Je to 
velice vzdělaný, slušný a pracovitý člověk, skvělý otec 
i manžel. Myslím, že by mohl být i dobrým senátorem.



doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 

kandidát do Senátu v obvodu č. 7  
(okres Plzeň-jih, městský obvod Plzeň 2 - Slovany, 
severní část okresu Klatovy)

dětský lékař a vysokoškolský učitel

Kdo jsem?

Profesionální život jsem zasvětil péči o nemocné 
děti, zejména novorozence.  
Můj osud předurčilo, že jsem synem známého 
a oblíbeného dětského lékaře, primáře Dětské 
kliniky MUDr. Václava Dorta. V rodné Plzni jsem 
vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy 
a pracuji ve zdejší fakultní nemocnici. 

V ní jsem se zasadil o vybudování 
Neonatologického oddělení a o rozvoj centra 
pro dlouhodobé sledování a komplexní péči 
o děti s ohrožením vývoje nebo s postižením. 
Učím na Lékařské fakultě UK v Plzni a Fakultě 
zdravotnických studií ZČU, odborně vedu lékaře 
v postgraduálním vzdělávání. Jsem zakládajícím 
členem České neonatologické společnosti 
a členem International Society for Social Pediatrics. 
Od roku 2010 působím jako zastupitel Městského 
obvodu Plzeň 8 - Černice. 

Můj volný čas patří společenskému životu 
a veřejným aktivitám, zahrádce, dálkovým běhům 
včetně maratonů, chození po horách. Nejraději 
trávím čas na jižním Plzeňsku, kde mám mnoho 
přátel a kamarádů již z dětství. Jsem ženatý 
a mám tři dospělé děti.

Mé cíle v Senátu
Profesionalita, empatie, vytrvalost.

Problémy dětí chápu i beze slov.  
Dokážu naslouchat i Vám.
Má profese mě naučila určit diagnózu i u tak 
malých dětí, které ještě neumí mluvit. Proto 
považuji schopnost poslouchat, chápat 
a rozumět problémům za důležitou součást 
práce každého politika. Uvědomuji si, že jako 
senátor mohu pro náš region udělat více, 
když zůstanu v kontaktu s občany a budu 
vnímat, co je trápí. Je to závazek,  
kterému jsem schopen dostát, byť vím,  
že to není snadné.

Zdravotnictví férové jak pro občany,  
tak pro zdravotníky.
Jsem lékař a chci se i v Senátu věnovat 
zdravotnictví, protože vím, co řeší lékaři 
a co je důležité pro pacienty. Každý z nás 
potřebuje kvalitní, dostupné a bezpečné 
zdravotnictví. A abychom takovou péči 
měli, zdravotníci potřebují: postgraduální 
vzdělávání, méně přesčasové práce,  
ale také finanční ohodnocení. 

Budu obráncem práv Vašich dětí.
Celý život se pohybuji kolem dětí. Jsou to 
stvoření, která bezmezně milujeme a která 
potřebují naši ochranu. Vím, že časné dětství 
je klíčem k dobrému životu. Proto chci bránit 
práva dětí a vytvářet podmínky pro jejich 
zdravý vývoj.

Budu odporovat snahám  
o omezování naší svobody.
Senát je pro mě pojistka demokracie. 
Poslední štace, která může zabránit 
mnohému, co se ve Sněmovně „upeče“. 
To však může fungovat pouze tehdy, když 
v něm budou sedět lidi, kteří se na naše 
zákony budou dívat věcně, nebudou 
politikařit a budou chápat jejich dopady 
do životů lidí i tady v našem kraji. Rád bych 
tomu přispěl – svou prací a svým přístupem.

Takové jsou moje cíle pro Senát. Díky, že jste 
si je přečetli. Pokud Vás oslovily a chtěli byste 
mi v kampani pomoci, napište mi prosím.
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www.jiri-dort.cz  |  jiri.dort@top09.cz

primář Neonatologického oddělení 
Fakultní nemocnice v PlzniNedovolte, aby za Vás rozhodovali jiní. 

Přijďte k volbám 7. a 8. října 2016.


