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OSOBNÍ ZPRÁVY
PERSONAL NEWS

Zemřel RNDr. Lev Mezenský

(* 5. 3. 1934 – † 6. 1. 2009)

doba chirurgické léčby tuberkulózy (zakládaly se léčebné pneumothoraxy,
prováděly thorakoplastiky, plicní resekce) a období zavádění léčby antituberkulotiky (po prvních lécích Streptomycinu a PAS dovážených k léčbě tuberkulózy v r. 1948 je toto éra Trecatoru a Pyrazinamidu, Cykloserinu a Kanamycinu). Na zkušenou a za novým poznáním si v letech 1967–1970 odskočil
do FN Oran v Alžírsku. V r. 1973 nastoupil jako vedoucí lékař TBC laboratoře v Brně a svojí prací, upřímností a laskavostí, vzdělaností a moudrostí, stejně jako ochotou vždy poradit, ji učinil laboratoří „s dobrým jménem“. Do Afriky odjel ještě jednou. Léta 1984–1989 strávil v Nemocnici El Kef v Tunisku. Na oba pracovní pobyty v muslimských zemích často a rád vzpomínal.
Zemřel přední odborník české mykobakteriologie. Nekonfliktní, vstřícný
člověk a životní optimista, jakých je na světě málo. Pana doktora jsme měli
moc rádi. Budeme na něj často vzpomínat, bude nám velmi chybět.
Za kolektiv „domovské“ TBC laboratoře ZÚ Brno
Jana Svobodová
Pan doktor Lev (Leoš) Mezenský
byl vynikající mykobakteriolog. Obdivuhodným způsobem překonal těžkou nemoc a pracoval doslova do poslední chvíle. Pracovní poměr mu
byl ukončen k 31. 12. 2008. Na „nový život důchodce“ byl připravený,
měl spoustu plánů. Škoda jen, že je
nestihl realizovat. Odešel náhle, zcela nečekaně. V nedožitých 75 letech
opustil 6. 1. 2009 úzkou řadu pracovníků Oddělení mikrobiologické
diagnostiky tuberkulózy a mykobakterióz ZÚ se sídlem v Brně, kde pracoval po většinu svého života.
RNDr. Lev Mezenský promoval
na brněnské Přírodovědecké fakultě
v roce 1957. Do roku 1973 působil
v TBC léčebně Albertinum. Byla to
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ad 6. ledna 2009
„A znějí slova, slova, slova …“
Karel Kryl

Na pana doktora Lva Mezenského – Leoše – budeme všichni vždy vzpomínat jako na milého, vstřícného a charakterního člověka, vynikajícího
a spolehlivého odborníka, otevřeného všemu progresivnímu a novému v mykobakteriologické diagnostice. Člověka, který byl schopen a ochoten vstřebávat a úspěšně používat to, co přinášela doba – laskavě, s humorem a otevřenou myslí.
R.I.P., Leoši.
Za všechny, kteří ho v Národní referenční laboratoři pro mykobakterie
SZÚ obdivovali a měli rádi
Marta Havelková

