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Περίληψη 
 
Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση αφορά τις επιδράσεις της μουσικής παρέμβασης 
στα πρόωρα νεογνά και κυρίως σε πληθυσμό 24- 30 εβδομάδων κύησης, κατά την 
παραμονή τους στις μονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών (ΜΕΝΝ).   
Μέσα σε πολυάριθμες επιστημονικές έρευνες που σημειώνονται κυρίως από το 1980 μέχρι 
και σήμερα και αφορούν το φαινόμενο της προωρότητας στα νεογνά, ένα αξιοσημείωτο 
ποσοστό αφορά τη σημαντικότητα της μουσικής παρέμβασης κατά την διάρκεια νοσηλείας 
των νεογνών στις ΜΕΝΝ,  και η συμβολή της –παράλληλα με φαρμακευτικές αγωγές και 
σχήματα- στην συνολική ανάπτυξη και στην ρύθμιση διαφόρων λειτουργιών. Ο σκοπός της 
παρούσας σύνθεσης είναι η έκθεση στοιχείων που εμπεριστατωμένα και επιστημονικά 
αποδεικνύουν την σημαντικότητα των επιδράσεων της μουσικής παρέμβασης στον 
συγκεκριμένο πληθυσμό.  
 
Εισαγωγή  
 
Σύμφωνα με έρευνες, σχεδόν ένα στα δέκα παιδιά γεννιέται πρόωρα (Thoman & Ingersoll, 
1993). Κάθε νεογνό που γεννιέται πριν τη συμπλήρωση 37 εβδομάδων κύησης θεωρείται 
πρόωρο. Οι ακριβείς λόγοι που δεν ολοκληρώνονται οι 40 εβδομάδες κύησης ποικίλουν, 
αλλά δεν είναι επιστημονικά εξακριβωμένοι και ξεκάθαροι. Στατιστικά, τα νεογνά που 
γεννιούνται ανάμεσα στις βδομάδες 24 - 30 είναι η πιο ευπαθής ομάδα προώρων που 
έρχεται αντιμέτωπη με εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα -αναφέρονται πιο αναλυτικά 
παρακάτω- ή ακόμα και με τον θάνατο. Κάθε ένα από αυτά απαιτεί σημαντική ιατρική 
θεραπεία για να εξασφαλιστεί η επιβίωσή του και παράλληλα να ελαχιστοποιηθούν οι δια 
βίου δυσκολίες και ιδιαιτερότητες στην υγεία του.  
 
Τα πρόωρα νεογνά χρήζουν ειδικής ιατρικής φροντίδας σε ΜΕΝΝ και η εισαγωγή τους 
διαρκεί μέχρι τα όργανά τους να αναπτυχθούν και να μπορούν να λειτουργούν χωρίς 
μηχανική υποστήριξη. Η μουσική παρέμβαση που γίνεται στις ΜΕΝΝ αποδεικνύεται 
εξαιρετικά σημαντική, καθότι ενισχύει την βιολογική εξέλιξή τους, αλλά και την 
αντιμετώπιση των δυσκολιών που παρουσιάζουν (Loewy et al., 1991). Επιπλέον, τα 
βοηθάει στην χαλάρωση από τις επίπονες εξετάσεις και θεραπευτικές παρεμβάσεις. 
 
Το περιβάλλον της ΜΕΝΝ και η χρήση της μουσικής.  
 
Τα πρόωρα βρέφη συχνά παρουσιάζουν λειτουργικές διαταραχές και λόγω του 
θορυβώδους και αγχωτικού περιβάλλοντος στις ΜΕΝΝ (Shimizu, A., Matsuo, H. (2016). Η 
ένταση του ήχου στη ΜΕΝΝ είναι συχνά πολύ υψηλότερη από τη συνιστώμενη (45hz)  και 
αυτό προκαλεί άπνοια, υποθερμία, εναλλαγή σε κορεσμό οξυγόνου, αυξημένη 
κατανάλωση οξυγόνου, αυξημένη καρδιακή και αναπνευστική συχνότητα και μπορεί, ως εκ 



τούτου, να επηρεάσει την ποσότητα των θερμίδων που είναι απαραίτητες για την 
ανάπτυξη, ειδικά στα λιποβαρή νεογνά  25-30 εβδομάδων κύησης (Almadhoob & Ohlsson, 
2015).  
  
Η μουσική που χρησιμοποιείται μπορεί να είναι ηχογραφημένη ή ζωντανή. Σε οποιαδήποτε 
περίπτωση, η χρήση της, εκτός από παρεμβατική για να βοηθήσει στην ανάπτυξη, υπηρετεί 
και σκοπούς χαλάρωσης μέσα σε ένα τόσο θορυβώδες περιβάλλον. Υπάρχουν βέβαια 
συγκεκριμένα κριτήρια για την ηχογραφημένη μουσική καθως και ειδικές τεχνικές και 
συνεργασίες για την ζωντανή. Η μουσική παρέμβαση είναι εξατομικευμένη ανάλογα με 
τους στόχους που έχουν τεθεί για την εξέλιξη του κάθε νεογνού και την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων του. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακολουθείται συνήθως ένα συγκεκριμένο 
πρωτόκολλο, για την αποφυγή ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων, όπως για παράδειγμα η 
καταστροφή των ακουστικών λειτουργιών οι οποίες σε περιπτώσεις εξαιρετικής 
προωρότητας δεν είναι ακόμα πλήρως ανεπτυγμένες σε σύγκριση με των τελειόμηνων 
(Standley, 2001). Επιπλέον, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και ο βαθμός προωρότητας του 
νεογνού στην ΜΕΝΝ, γιατί από αυτόν καθώς και από το στάδιο ανάπτυξης, εξαρτάται η 
μουσική στήριξη που θα χρησιμοποιηθεί (Standley & Cassidi, 1995). Το σύνολο των 
ερευνών, προβάλλει πως και οι δύο τρόποι μουσικής παρέμβασης, ζωντανή 
καιηχογραφημένη, παρουσιάζουν σημαντική επίδραση, αλλά η ζωντανή μουσική έχει το 
προβάδισμα.    
 
Ηχογραφημένη μουσική παρέμβαση. 
 
Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ηχογραφημένη μουσική, οι έρευνες σημειώνουν πως 
θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στα μουσικά στοιχεία, όπως η ένταση (db), ο ρυθμός, 
το τέμπο (bpm) και το συχνοτικό φάσμα (hz) καθώς και η διάρκεια έκθεσης του νεογνού σε 
αυτά. Η επιλογή της ηχογραφημένης μουσικής εντούτοις είναι πολύ δύσκολη, γιατί δεν 
υπάρχει σταθερότητα στο στοιχείο της έντασης ή του ρυθμού στην συνολική διάρκεια ενός 
κομματιού.  
 
Λεπτομερώς, η ένταση της μουσικής στα εξαιρετικά πρόωρα νεογνά 25-30 εβδομάδων 
κύησης δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 40-50 db και το τέμπο θα πρέπει να περιορίζεται 
στα 72-80 bpm, να μιμείται δηλαδή τους χτύπους της καρδιάς της μητέρας που έχει 
συνηθίσει το νεογνό να ακούει. Τέλος, η επιλογή της μουσικής αποκτάει μια μεγαλύτερη 
πρόκληση όταν φτάνουμε στο συχνοτικό φάσμα που θα πρέπει να καλύπτει, γιατί δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει τα 500-1000 hz που μπορούν να ακούσουν σε αυτές τις βδομάδες 
κύησης τα νεογνά (Loewy, Stewart, Dassler, Telsey, & Homel, 2013).    
 
Πέραν της ηχογραφημένης μουσικής που υπάρχει στην δισκογραφία υπάρχουν 
περιπτώσεις που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ηχογραφημένα η φωνή ή το τραγούδι της 
μητέρας. Οπωσδήποτε όμως και αυτή η ηχογράφηση θα πρέπει να είναι διαμορφωμένη 
σύμφωνα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά (Johnston, Filion & Nuyt, (2007).   
Τα ηχεία που κρίνονται αποδεκτά για χρήση μέσα στις ΜΕΝΝ είναι τα high-end. Τα low –
end ηχεία δεν ενδείκνυνται, διότι η ένταση της μουσικής όπως αναφέρθηκε θα πρέπει να 
είναι χαμηλή και σε αυτά ο ήχος μεταμορφώνεται και χαλάει, άρα δεν προσφέρονται οι 
συχνότητες που χρειάζονται.   
 



Τέλος, εκτός από την βιολογική εξέλιξη που διευκολύνει η μουσική παρέμβαση, 
παρουσιάζεται βελτίωση και στην συναισθηματική ή ακόμα και στην  συμπεριφορική  
πρόοδο. Πολύ συχνά, έρευνες υποστηρίζουν πως η χρήση της μουσικής, ακόμα και σαν 
μουσική επένδυση στον χώρο προσφέρει μια χαλάρωση στα νεογνά. Πολύ συχνά 
παρατηρείται πως το νεογνό που βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας και χαλάρωσης δεν 
παρουσιάζει αλλαγές στον κορεσμό οξυγόνου και οι καρδιακοί του παλμοί είναι 
ρυθμισμένοι, γεγονός που το βοηθάει να κοιμηθεί περισσότερο και πιο ομαλά, κάτι που 
κρίνεται σημαντικό για αυτόν τον πληθυσμό (Standley et al., 1995, Neal, & Lindeke, 2008). 
Όσο αναφορά την συμπεριφορά, λίγες έρευνες παρουσιάζουν στοιχεία για τις αλλαγές και 
τις βελτιώσεις που σημειώνονται, αλλά υποστηρίζεται πως διακρίνονται κάποιες αμυδρές 
κινητικές αντιδράσεις κατά την διάρκεια της μουσικής παρέμβασης (Boukydis, Bigsby, & 
Lester, 2004).  
  
Ζωντανή μουσική παρέμβαση. 
 
Στην προσέγγιση με ζωντανή μουσική, υπάρχει συνεργασία της μητέρας (συνήθως) και 
ενός έμπειρου για τον πληθυσμό αυτό μουσικοθεραπευτή. Η φωνή της μητέρας κρίνεται 
άκρως σημαντική σε αυτή την παρέμβαση, διότι προσφέρει -εκτός από χαλάρωση και 
ηρεμία- σιγουριά και ασφάλεια. Στις περισσότερες έρευνες, το πλαίσιο στο οποίο 
πραγματοποιείται μια τέτοιου είδους παρέμβαση απαιτεί διαθέσιμο χρόνο της μητέρας 
μέσα στη ΜΕΝΝ και σωματική επαφή, γνωστή και ως μέθοδος καγκουρό, με το νεογνό 
(Krueger, 2010, Lai et al., 2006).   
 
Λεπτομερώς, σύμφωνα με έρευνες, στην ζωντανή μουσική οι μελωδίες που 
χρησιμοποιούνται για το τραγούδι της μητέρας είναι συνήθως νανουρίσματα στην μητρική 
γλώσσα, γιατί δημιουργείται ένα πιο οικείο άκουσμα που σε συνδυασμό με την χροιά της 
φωνής της προσφέρει ένα περιβάλλον ασφάλειας και θαλπωρής στο νεογνό (Loewy, 2015). 
Τα όργανα που χρησιμοποιούνται στην ζωντανή παρέμβαση είναι συνήθως μια κιθάρα για 
να συνοδεύει το τραγούδι της μητέρας, αλλά επίσης ένα remo ocean disk και ένα gato box 
(Loewy, Stewart, Dassler, Telsey, & Homel, 2013). Η επιλογή της κιθάρας συγκεκριμένα 
γίνεται γιατί η μουσική της έκταση συχνοτικά είναι στο απαιτούμενο εύρος, αλλά και γιατί 
είναι ένα πολυφωνικό όργανο που μπορεί να μετακινηθεί εύκολα σε σχέση με άλλα 
ογκώδη. Το remo ocean disk χρησιμοποιείται για να προσομοιώσει τους ήχους που ακούει 
το έμβρυο στον αμνιακό σάκο, ενώ το gato box προσομοιώνει τον ήχο του καρδιακού 
χτύπου που ακούει το έμβρυο κατά τη διάρκεια κύησης όταν φτάσει στην εβδομάδα που 
ξεκινάει η ακοή. Γενικά, με την χρήση της ζωντανής μουσικής, γίνεται προσπάθεια να 
δημιουργηθεί εκ νέου ένα πλασματικό για το νεογνό περιβάλλον σαν αυτό της μήτρας της 
μητέρας του,που θα του δημιουργήσει αίσθημα ασφάλειας παρόλο που βρίσκεται σε 
θερμοκοιτίδα (Loewy, et al., 2013). 
 
Επιπροσθέτως, ένας ακόμα αξιόλογος παράγοντας της ζωντανής μουσικής παρέμβασης 
είναι η ανάπτυξη και η ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ μητέρας και νεογνού, όπου εκτός 
από το να προσφέρει ασφάλεια και γαλήνη στο πρόωρο, παράλληλα χτίζει βασικούς 
άξονες για την εξέλιξη της συναισθηματικής ικανότητας στην μελλοντική ζωή του (Edwards, 
2011). 
 



Αναφορά προβλημάτων που παρουσιάζονται στα νεογνά 25-30 εβδομάδων κύησης και 
τρόποι με τους οποίους  βοηθάει η μουσική παρέμβαση.    
 
Τα νεογνά που γεννιούνται πολύ νωρίς μεταξύ 25-30 εβδομάδων κύησης), ζυγίζουν μόλις 
λίγα γραμμάρια και στην καλύτερη περίπτωση 1 κιλό. Το ιστορικό υγείας καταγράφεται 
συνήθως εξαιρετικά βεβαρυμμένο και κρίσιμο. Τα συχνότερα προβλήματα που 
παρουσιάζονται περιλαμβάνουν εγκεφαλική αιμορραγία, διάταση των κοιλιών του 
εγκεφάλου, υδροκεφαλία, ανοιχτό βοτάλειο πόρο, αναπνευστικά προβλήματα, 
προβλήματα όρασης, , δυσκολία στη σταθεροποίηση θερμοκρασίας, και διάφορα άλλα 
που αφορούν διάφορα όργανα του σώματος (Aarnoudse-Moens, Weisglas-Kuperus, van 
Goudoever, & Oosterlaan, 2009, Johnson et al, 2016).  
 
Παράλληλα με αυτά, οι δυσκολίες σίτισης είναι ένα δεδομένο που χρίζει μεγίστης 
προσοχής για να μπορέσει να υπάρξει η σωστή και απαιτούμενη ανάπτυξή τους (da Costa 
et al, 2006).    
  
Τέλος, σε βάθος χρόνου, μπορεί να παρουσιαστούν μαθησιακά προβλήματα, σύνδρομα/  
προβλήματα συμπεριφορικά ή και συναισθηματικά.  
 
Για όλα τα παραπάνω, η μουσική και η θεραπευτική παρέμβασή της μπορεί να είναι άκρως 
σημαντική και αξιοσημείωτη. Έρευνες έχουν αποφανθεί πως με την μουσική παρέμβαση 
μπορούμε να ενισχύσουμε λειτουργίες του οργανισμού και να βοηθήσουμε στην εξέλιξή 
τους. Σε ποικίλες κλινικές μελέτες παρουσιάζεται η συμβολή της μουσικής και τα 
συμπεράσματα για τη σπουδαιότητά της (Loewy et al., 2013, Goodwin, 2010, Standley, 
2002).  
 

 Θρέψη - Ανάπτυξη. Σε αυτούς τους πληθυσμούς η μουσική παρέμβαση αποδίδει σε 
σημαντικό βαθμό και τα αποτελέσματα ανάπτυξης είναι ξεκάθαρα. Στα εξαιρετικά 
πρόωρα, οι θηλαστικές κινήσεις απουσιάζουν. Δεν είναι καν προγραμματισμένο 
από την φύση να υπάρχουν στις εβδομάδες κύησης 25-30. Όταν όμως ένα έμβρυο 
μεγαλώνει εκτός του φυσικού περιβάλλοντός του μέσα σε μια θερμοκοιτίδα, οι 
θηλαστικές κινήσεις καθυστερούν περισσότερο να παρουσιαστούν και αυτό 
προκαλεί σημαντικά προβλήματα σίτισης. Η μουσική παρέμβαση φαίνεται πως 
βοηθάει μέσω του ρυθμού το νεογνό να παρουσιάσει μια πρωτογενή ρυθμική 
συμπεριφορά μέσω του πιπιλίσματος και σύντομα ενισχύεται η σωστή θηλαστική 
κίνηση και ο συγχρονισμός με την κατάποση, άρα επιτυγχάνεται συντομότερα η 
αύξηση βάρους. Επομένως, η χρήση της μουσικής ενισχύει και επιταχύνει 
βιολογικές εξελίξεις που λόγω προωρότητας έχουν καθυστερήσει. Με την αύξηση 
βάρους επίσης, ενισχύεται η δύναμη και η άμυνα του οργανισμού και παράλληλα 
δίνεται η δυνατότητα στους γιατρούς να παρέμβουν με φαρμακευτικές αγωγές και 
σχήματα που σε χαμηλού βάρους νεογνά δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
(Whipple, 2008, Caine, 1991).  

 

 Άπνοια. Η χρήση της ηχογραφημένης μουσικής ή το ζωντανό τραγούδι από την 
φωνή της μητέρας σε συνύπαρξη με απαλό άγγιγμα ή καγκουρό βοηθούν στην 
χαλάρωση, και την γρηγορότερη σταθεροποίηση του οξυγόνου, άρα κατ επέκταση 
μειώνονται οι αυξομειώσεις στον κορεσμό Ο2. Αυτό, ελαττώνει την ιατρική 



παρέμβαση με φαρμακευτικές αγωγές για την αυτόνομη σταθεροποίηση της 
αναπνευστικής λειτουργίας του νεογνού. Επίσης, το νεογνό παραμένει ήρεμο για 
τις περισσότερες ώρες της ημέρας.  

 

 Χαλάρωση/ ύπνος. Η χρήση της ηχογραφημένης μουσικής ή το ζωντανό τραγούδι 
από την φωνή της μητέρας σε συνεργασία με το ρυθμικό πιπίλισμα μιας ειδικής 
πιπίλας για πρόωρα προκαλούν χαλάρωση, ελαττώνουν το στρες, τον πόνο, τα 
συναισθήματα στέρησης, και προάγουν την ψυχολογική προσαρμογή στα 
τραύματα, καθώς και την γαλήνη μετά από ιατρικές παρεμβάσεις και επεμβάσεις 
(Oliveira & Martins, 2012, Azarmnejad, Sarhangi, Javadi, Rejeh, 2015).  

 

 Νευρολογική ανάπτυξη. Όπως αναφέρθηκε, έξω από την μήτρα της μητέρας η 
ανάπτυξη του εμβρύου ολοκληρώνεται πιο αργά. Η ηχογραφημένη μουσική ή το 
ζωντανό τραγούδι από την φωνή της μητέρας, κυρίως στην μητρική γλώσσα, επιδρά 
δυναμώνοντας την λειτουργία της ομιλίας σε βάθος χρόνου.  

 

 Ταχύτερο εξιτήριο.  Συνοπτικά, σε όλες τις παραπάνω κλινικές εικόνες η μουσική 
παρέμβαση βοηθάει στην ταχύτερη ανάπτυξη και χωρίς μηχανική υποστήριξη 
λειτουργία των βιολογικών αναγκών (Standley & Swedberg, 2011). Αυτό, έχει σαν 
αποτέλεσμα και ένα πιο σύντομο εξιτήριο σε αντίθεση με τα νεογνά που δεν έχουν 
δεχτεί τέτοιου είδους παρέμβαση.  

 
Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση δείχνει ότι η μουσικοθεραπεία μπορεί να είναι μια 
σημαντική μη φαρμακολογική παρέμβαση με άμεσα και μακροπρόθεσμα θετικά 
αποτελέσματα στην υγεία και την ανάπτυξη του πρόωρου νεογνού, άποψη που ενισχύεται 
από το αυξανόμενο ενδιαφέρον των ερευνητών σε αυτόν τον επιστημινκό τομέα. 
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