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Εισαγωγή
Η χρήση της μουσικής για τους ασθενείς
αποτελεί μια μη φαρμακευτική
παρέμβαση. Αρκετές μελέτες αναφέρουν
την ευεργετική επίδραση της
μουσικοθεραπείας στους ασθενείς.

Σκοπός
Η χρήση της μουσικής για τους ασθενείς
αποτελεί μια μη φαρμακευτική
παρέμβαση. Αρκετές μελέτες αναφέρουν
την ευεργετική επίδραση της
μουσικοθεραπείας στους ασθενείς.

Υλικό & Μέθοδος ανασκόπησης
Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική
αναζήτηση στην ηλεκτρονική βάση
δεδομένων PubMed με λέξεις κλειδιά;
Musicotherapy patients.

Αποτελέσματα
Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
προκύπτουν μελέτες που αναφέρουν την
χρήση της μουσικοθεραπείας σε νεογνά,
παιδιατρικούς ασθενείς, ενήλικες,
γηριατρικούς ασθενείς & ασθενείς τις
Μ.Ε.Θ..

Αποτελέσματα
➢ Επιπρόσθετα σε ασθενείς που
υπόκεινται σε διαγνωστικές διαδικασίες
απεικόνισης και σε χειρουργικές
επεμβάσεις.
➢ Ακόμη σε ογκολογικούς ασθενείς,
ψυχιατρικούς, υπερτασικούς ασθενείς,
ασθενείς στο τμήμα αναμονής
επειγόντων περιστατικών, οίκους
ευγηρίας, σε γυναίκες για υποστήριξη
κατά την εγκυμοσύνη και την κύηση.
➢ Αρκετές μελέτες αναφέρουν τις
αναλγητικές και αγχολυτικές ιδιότητες
της μουσικοθεραπείας που έχει
χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς Μ.Ε.Θ.
➢ Επίσης σε επεμβάσεις ασθενών τόσο σε
προεγχειρητική όσο και σε
μετεγχειρητική φάση, μειώνοντας την
ανάγκη για φαρμακευτική αγωγή.
Μελέτες αναφέρουν την επίδραση της
στην μείωση των συμπτωμάτων του
άγχους της κατάθλιψης.
➢ Επιπλέον, η μουσική μπορεί να έχει
μικρή επίδραση στον καρδιακό ρυθμό,
και στον αναπνευστικό ρυθμό.

Αποτελέσματα
➢ Σε υπερτασικούς ασθενείς αναφέρεται
μια τάση μείωσης της αρτηριακής
πίεσης.
➢ Επίσης μελέτες σε ψυχιατρικούς
ασθενείς με σχιζοφρένια, αυτισμό, νόσο
του Αλτσχάιμερ αναφέρεται βελτίωση
της λειτουργικότητας.
➢ Σε ασθενείς με άνοια ήταν
αποτελεσματική για τη διαχείριση των
συμπεριφορικών και ψυχολογικών
συμπτωμάτων της άνοιας και ενίσχυση
της θετικής λειτουργίας.
➢ Άλλες μελέτες αναφέρουν ότι η
μουσική μπορεί να βελτιώσει τη
λειτουργία και να μετριάσει τα
συμπτώματα στην διαδικασία
αποκατάστασης ασθενών με εγκεφαλικό
επεισόδιο, νόσο του Parkinson.
➢ Συστηματική ανασκόπηση αναφέρει ότι
οι παρεμβάσεις της μουσικής μπορεί να
έχουν ευεργετικές επιδράσεις στο άγχος,
τον πόνο, την κόπωση και την ποιότητα
ζωής σε ογκολογικούς ασθενείς.

Αποτελέσματα
Επίσης αναφέρεται μείωση των
συμπτωμάτων και αυξημένη ευεξία
στα σύνδρομα χρόνιου πόνου.

Συμπεράσματα
➢ Η μουσικοθεραπεία είχε
ευεργετική επίδραση στους
ασθενείς που αναφέρθηκαν.
➢ Απαιτούνται περισσότερες
μελέτες σε μεγαλύτερα δείγματα
ασθενών με διαφορετικές
νόσους για την γενίκευση των
συμπερασμάτων.
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