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ΥΛΙΚΟ: 
 Επιστημονικές ´Ερευνες 
 Βιβλία 
 Επιστημονικά ´Αρθρα 
 
ΜΕΘΟΔΟΣ: 
 Αναζήτηση Ερευνητικών 

Μελετών 
 Αναζήτηση 

Βιβλιογραφικών 
Ανασκοπήσεων 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: 
 Μουσική 
 Χειρουργική Επέμβαση 
 Άγχος 
 Περιοχική Αναισθησία 

 
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 ProQuest 
 Pap Med 
 Google Scholar 
 
 
 
 



ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
ΑΓΧΟΣ 
 
• Ο όρος δηλώνει ένα γενικό,  στερεότυπο τρόπο αντίδρασης σε ένα 

πραγματικό ερέθισμα ή μια συμβολική αναπαράστασή του  
                                                                                         (Nitsch, 1981) 
  
• Θετικό (eustress) – αρνητικό (distress)  
                                                                              (Selye, 1936) 
  

  



 
           ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ 

  
     Η περιοχική αναισθησία σε αντίθεση με την γενική αναισθησία, 

καταστέλλει τη μετάδοση των νευρικών ώσεων στο περιφερικό νευρικό 
σύστημα με την επιλεκτική χορήγηση τοπικών αναισθητικών, προκαλώντας 
ελεγχόμενη και αναστρέψιμη απώλεια της αντίληψης του επώδυνου 
ερεθίσματος μόνον σε ορισμένη περιοχή του σώματος  
                                                                              
                                                                                           (Ασκητοπούλου Ε., 2011 )  
  

  
 
  
  



ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

  
Μουσικοθεραπεία είναι η χρήση της μουσικής στην πραγματοποίηση 
θεραπευτικών  στόχων: παλινόρθωση, διατήρηση και βελτίωση της 
ψυχικής και σωματικής υγείας   
                                     
                                           (National Association for Music Therapy, 1989) 

  

  



            ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
Είδη Μουσικοθεραπείας  
 
•  Ενεργός ή βιωματική:   Η ενεργός ή βιωματική μουσικοθεραπεία ή μουσική 

ψυχοθεραπεία που κυρίως απαιτεί την παρουσία ειδικευμένου 
μουσικοθεραπευτή  

•  Μουσική φάρμακο:   Η μουσικοθεραπεία ως ακρόαση μουσικής δηλαδή 
μουσική ως φάρμακο  

                                                                          (Dileo Maranto, 1991) 



                                                    MUSIC THERAPY                        MUSIC MEDICINE 
  
 Μουσική                                                 Ναι                                                 Ναι 
  
Προ-επιλογή μουσικής                        Όχι                                                 Ναι 
  
Σχέση θεραπευτή-ασθενή                  Ναι                                                  Όχι 
  
Παρουσία θεραπευτή                         Ναι                                                  Όχι 
  
Ακρόαση μουσικής                              Ναι                                                  Ναι 
  
Αυτοσχεδιασμός                                  Ναι                                                   Όχι 
  
Σύνθεση                                                 Ναι                                                   Όχι 
  
Ενεργή δραστηριότητα                       Ναι                                                   Όχι  
  
Art therapy*                                          Ναι                                                   Όχι 
                                                                                                  (American Music Therapy Association, 1999) 



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 
Η χρήση της μουσικής για θεραπευτικούς σκοπούς είναι διαπολιτισμικά 
κοινή, όπως μαρτυρούν ιστορικά γραπτά διαφόρων πολιτισμών  
(Κίνα, Αίγυπτος, Ινδία, Ρώμη και Ελλάδα)   
Η ίαση των ασθενών γινόταν με διάφορα τελετουργικά που 
περιελάμβαναν χορό, τραγούδια και ομιλία για να εκδιωχθεί το κακό 

πνεύμα                  
                                                                   (Mc Clellan,1991)  

  
  
 



       ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 
 Αρχαία Ελληνική Μουσική:  
   Πυθαγόρειοι, Πλάτωνας 
 
 Αρχαία Κινεζική Μουσική: 
   Η μουσική χωρίζεται σε πέντε τόνους  
 
 Αρχαία Αραβική Μουσική 
   Άραβες Επιστήμονες, Al Farabi 
 
 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερική 
   Β´ Παγκόσμιος Πόλεμος 



ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ   
 
Περνά μέσα από το ακουστικό νεύρο και καταλήγει στον μέσο εγκέφαλο και 
δρα στο συγκινησιακό πεδίο του ανθρώπου (Φαμπρ Ντ’ Ολιβέ, 1991). 
Φαίνεται ότι η επίδραση της μουσικής, κυρίως μέσω του ρυθμού, αφορά 
ενστικτώδες λειτουργίες που σχετίζονται με το οντολογικά αρχέγονο κομμάτι 
του ανθρώπινου εγκεφάλου. Οι Snell  και Stratton μετά από νευροανατομικές 
παρατηρήσεις έδειξαν ότι οι κοχλιακοί πυρήνες, σημαντικός σταθμός στη 
διαδρομή του ακουστικού νεύρου στο επίπεδο γέφυρας-στελέχους, 
γειτονεύουν με σημαντικούς αυτόματους πυρήνες που αποτελούν κέντρα 
ρύθμισης της αναπνοής και της κυκλοφορίας                   
                                                                                    (Scartelli JP et al., 1991)  
      
 



• Η Μουσική ελαττώνει το άγχος, τον βαθμό ύπνωσης, την αρτηριακή 
πίεση και τον καρδιακό παλμό.                              (Ikyul Bae et al, 2014) 

• Μουσικοθεραπεία  σε Επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής 
                                                                                     (McLeod et al, 2012) 

• Μέτρηση του άγχους σε μικροεπεμβάσεις ημέρας 
                                                                        (Mok et al, 2003) 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 



• Επεμβάσεις Καταρράκτη με τοπική αναισθησία 
                                            (Australian Nursing Journal, 2002)  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

• Η επιλογή της μουσικής  
                       (Perry και Shields, 2012) 

• Συστηματική Ανασκόπηση  του ΑΟRN 
                           (Association of Perioperative Registered Nurses, 2008)                    
  



       
      ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 
Η συγγραφέας εισηγείται όπως ξεκινήσει η εφαρμογή της 
Μουσικοθεραπείας στο Χειρουργείο του Γενικού Νοσοκομείου 
Λάρνακας πιλοτικά και στο άμεσο μέλλον, βάση των αποτελεσμάτων, 
να γίνει και μία πιλοτική έρευνα επί του θέματος ώστε να μπορεί να  
βελτιωθεί η  εφαρμογή αυτή 

  
  
  
  



           ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 
 
• Επίσκεψη στο δωμάτιο του ασθενή την προηγούμενη της επέμβασης (αφού 

γίνει εισαγωγή) για α) ενυπόγραφη συγκατάθεσή του για την χρήση της 
μουσικής αφού του εξηγήσουμε τα πλεονεκτήματα και β) επιλογή της 
μουσικής 

• Τοποθέτηση ακουστικών και έναρξη μουσικής ακρόασης στην αίθουσα του 
χειρουργείου κατά τη διάρκεια της επέμβασης 

• Διακοπή μουσικής με το τέλος της επέμβασης και μεταφορά στο δωμάτιο 
ανάνηψης 

• Στο  δωμάτιο ανάνηψης θα γίνεται το Visual Analogue Scale (VAS) για την 
μέτρηση του άγχους του ασθενή 



Aγωνιώδη Φρικτά Τρομακτικά Άβολα Τίποτα Ενοχλητικά 

Αβάστακτο άγχος Χωρίς άγχος 



• Τα τελευταία χρόνια η μουσικοθεραπεία αποτελεί μία απο τις μορφές 
μη επεμβατικών μεθόδων ανακούφισης των ασθενών που 
υποβάλλονται σε στρεσιογόνες επεμβάσεις.  

 
•  Η μέθοδος της μουσικοθεραπείας ειναι μη επεμβατική,  μη τοξική, 

οικονομικά συμφέρουσα, ασφαλής και εύκολα εφαρμόσιμη στην 
αίθουσα του χειρουργείου. Κατά κύριο λόγο η μουσικοθεραπεία 
αποσκοπεί στη μείωση του άγχους και κατ' επέκταση στη  μείωση του  
συναισθηματικού τραύματος κατά τη διάρκεια της επέμβασης.   

  

Συμπεράσματα- Εισηγήσεις 
  
  
  
  
  
  



«Η μουσική εξυψώνει το ανθρώπινο πνεύμα, αυξάνει και εντείνει την 
ποιότητα ζωής. Μεταμορφώνει τις ανθρώπινες εμπειρίες. Χαρίζει σε 
κάθε άτομο μία ξεχωριστή πηγή χαράς, που ο καθένας μπορεί   να   
χρησιμοποιεί   σε    όλη τη ζωή του. 
 Έχει, πάντα, παίξει ένα τεράστιο  ρόλο στη κοινωνία και 
αναμφισβήτητα καλείται να παίξει στο απότερο μέλλον. Αυτό που 
πρέπει να αναρωτιέται κανείς είναι αν θέλουμε να την κάνουμε 
προσιτή σε όλους ώστε να μπορούν να την εκτιμούν και να την 
απολαμβάνουν» 
  



Σας ευχαριστώ πολύ 
για την προσοχή σας 




