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In memoriam Eeva-Liisa Maunuksela
Pitkän ja monipuolisen uran anestesiologina tehnyt anestesiologian
erikoislääkäri, LKT, dosentti Eeva-Liisa Tytti Mirjami Maunuksela (o.s.
Heinonen) menehtyi nopeasti edenneeseen angiosarkoomaan 3.6.2017
Helsingissä.

Eeva-Liisa syntyi Helsingissä
1942. Ylioppilaaksi hän kirjoitti
Munkkiniemen yhteiskoulutusta
vuonna 1961. Eeva-Liisa valmistui lääketieteen lisensiaatiksi 1967
ja anestesiologian erikoislääkäriksi 1973 Helsingin yliopistosta.
Anestesiologiaan erikoistumisen
Eeva-Liisa aloitti Auroran sairaalassa 1967. Uransa alkuvaiheessa
Eeva-Liisa työskenteli Meilahden
sairaalassa sydänanestesiologian
parissa, josta löytyi myös väitöskirjan aihepiiri. Hänen 1977 valmistuneen väitöskirjansa aiheena oli anesteettien hemodymaaniset
vaikutukset avosydänkirurgiassa. Monografiana
tehty väitöskirja julkaistiin Acta Anaesthesiologica Scandinavican supplementtina. Väitöskirjaa
seurasi työskentely Universitätsspitalissa Zurichissä 1978–1982.
Sveitsin vuosien jälkeen Eeva-Liisa palasi
työskentelemään Helsinkiin Lastenklinikalle,
jossa hän ryhtyi kehittämään lasten akuutin kivun
ja syöpäkivun hoitoa. Lasten kivun hoidon tutkimuksesta ja kehittämisestä muodostuikin Eeva-Liisa pitkän uran tärkein alue. Keskeisiä aiheita
olivat lasten kivun mittaaminen sekä opioidien ja
tulehduskipulääkkeiden farmakodynamiikka ja
kinetiikka eri ikäisillä lapsilla. EMLA-puudutusvoiteen tuominen kliiniseen käyttöön sekä
lasten kipulääkkeiden annostelu laskimoon ja
suun kautta perinteisten lihakseen annettavien
pistosten sijasta olivat Eeva-Liisan tutkimustyön
tuomia tärkeitä kliinisiä edistysaskelia.
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Eeva-Liisa toimi SAY:n rahastonhoitajana
1986-1988. Lastenklinikan jälkeen Eeva-Liisa
siirtyi työskentelemään HYKS Silmäklinikalle,
jossa hän jatkoi lasten kivun tutkimusta ja osallistui silmäpuudutusten kehittämiseen eläkkeelle
jäämiseensä saakka. Vuosina 1991-1993 Eeva-Liisa työskenteli vierailevana professorina Texas Tech
Universityssä Lubbockissa.
Eeva-Liisan työ lasten kivun hoidon kehittämisessä sai myös kansanvälistä tunnusta. Hän
toimi International Association for the Study of
Painin (IASP) lasten kivun jaoksen (SIG Pain in
Childhood) puheenjohtajana 1996-1999 ja hänen
johdollaan järjestettiin 1997 Helsingissä IV International Symposium on Pediatric Pain -kongressi.
Ansioistaan lasten kivun hoidon kehittäjänä Eeva-Liisa kutsuttiin vuonna 2005 Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen kunniajäseneksi.
Eeva-Liisa suhtautui elämään ja työhön intohimoisesti. Työn vastapainoksi hän osasi nauttia
elämän hyvistä asioista kuten hyvästä ruoasta,
matkustamisesta ja kulttuurista sen eri muodoissa.
Vapaa-ajan koti Vihdin Kaitlammella oli tärkeä
rauhoittumispaikka ja joka kesä hän suuntasi lomalle Vuokatin Katinkultaan vieraillen samalla
Kuhmon kamarimusiikkijuhlilla. Eeva-Liisa oli
liikunnallinen nainen ja mieluisia lajeja olivat
tennis, tanssi, laskettelu ja golf. Eläkevuosiaan
Eeva-Liisa vietti Teneriffan lämmössä golfaten ja
osallistuen Teneriffan Suomi-kerhon toimintaan.
Hän toimi myös yhdistyksen suomalaisen kirjaston hoitajana. Tärkeän kiintopisteen kotimaassa
hänelle muodostivat kaksi tytärtä perheineen. 

