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امللخص
حتدث يف كّل عام أكثر من 15 مليون والدة مبكرة، يتم قبول جزء كبري منها يف وحدة العناية املركزة حلديثي الوالدة. 
إّن اجلمع بني فرتة حرجة يف تطور اإلدراك العصيب والعزلة الوالدية والبيئة املعادية، جيعل هؤالء املرضى عرضة ملختلف 
اإلعاقات اإلدراكية واحلركية واللغوية والسلوكية واالجتماعية االقتصادية، واليت تؤثر أيًضا على بيئتهم. هلذا السبب، 
تغريات املتعلقة ابلتغذية، واالستجاابت 

ُ
يُقرتح العالج ابملوسيقى والعالج املوسيقي كبديلني غري جراحيني لتحسني امل

لألمل واإلجهاد، والقياسات الفسيولوجية حلديثي الوالدة، وكذلك الرضاعة الطبيعية.

الكلمات املفتاحية: املوسيقى، الصوت، الوالدة املبكرة، وحدة العناية املركزة حلديثي الوالدة، اإلجراء غري 
التوغلي، مقالة مراجعة.

1. تقدمي
الذي  وهو  »اخِلدج«  بــ  أوانه  قبل  املزداد  املولود  يعرف 
»يولد قبل األسبوع السابع والثالثني من احلمل« )1(. 
وحتدث كل عام أكثر من 15 مليون والدة مبكرة، تشكل 
الوالدات  معدالت  وتعرف  والدات.   10 من كل   1
على  العاملي)2(،  الصعيد  على  ملحوظا  ارتفاعا  املبكرة 
الرغم من التقدم التكنولوجي الذي يساهم بشكل متزايد 
يف بقاء هذه الفئة من السكان على قيد احلياة. إبمكان 
الوالدة املبكرة أن تؤثر على النمو املعريف واحلركي واللغوي 
والسلوكي واالجتماعي-االقتصادي للرضيع، فضال عن 
حالة الصحة العقلية لألسرة، وخاصة األم )3(. وحتتاج 
للبقاء  مكثفة  رعاية  إىل  األطفال  نسبة كبرية من هؤالء 

على قيد احلياة خارج الرحم، مما جيعل من وحدة العناية 
املركزة حلديثي الوالدة املصدر احملفز األول هلؤالء اخِلدج. 
تتميز هذه الوحدات بعدد كبري من اإلجراءات اجلراحية 
التوغلية )وابلتايل فهي مؤملة ومرهقة( وكذا ابلعزلة الوالدية 
اليت يعاين منها الرّضع )4(. وتتواىل هذه األحداث خالل 
التشابكات  بتكون  وتتميز  الدماغ  منو  من  مبكرة  فرتة 
امليالني  وتكّون  الشجريي  الفقري  العمود  ومنو  العصبية 
وتشري   .)6،5( احلديثة  املخية  القشرة  وطي  احملوري 
العديد من الدراسات إىل أن نظام الرضع اخلدج ميلك 
إلدراك  العصبية  والكيميائية  التشرحيية  القدرة  ابلفعل 
الراقدين  السابقني ألواهنم  املواليد  فإن  األمل )4(، لذلك 
للغاية  حساسة  جمموعة  ميثلون  املركزة  العناية  وحدة  يف 
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معرضة لإلصابة ابضطراابت على مستوى النمو العصيب. 
وينضاف إىل ذلك تفعيل االستجابة حلالة اإلجهاد عن 
طريق احملور الوطائي-النخامي-الكظري واجلهاز العصيب 
الفسيولوجية  االستجاابت  على  يؤثران  اللذين  الودي، 
املتعلقة بردة فعل مزدوجة تعرف بــ »قتال أو فرار«. ومن 
بني هذه االستجاابت يربز ارتفاع معدل ضرابت القلب 
ومعدل التنفس وزايدة يف هرمون الكورتيزول، إذ يساعد 
تفعيل مجيعها على حتويل مسار موارد طاقة اجلهاز العصيب 

يف طور التكوين )6(.
 عالوة على ذلك، يعترب احلليب البشري أو حليب األم يف 
الوقت احلايل أحد العوامل الرئيسية لتحسني صحة الرضيع 
السابق ألوانه أثناء فرتة تواجده داخل وحدة العناية املركزة، 
وأيضا معيار ومقياس الرعاية يف الوحدة ذاهتا )7(. لسوء 
يعد  املركزة  العناية  وحدة  إىل  الرضيع  إدخال  فإن  احلظ، 
ا، وتنبع أمهية هذا الواقع 

ً
ابلنسبة لألابء حدًث صادما ومؤمل

من االرتباط الشديد بني اإلجهاد البدين والعقلي واخنفاض 
مستوايت  تدين  نتيجة  الثدي  يف  احلليب  إدرار  كمية 

األوكسيتوسني أثناء الرضاعة )8(.
يف ظل فرضية العديد من الدراسات اليت ُتظهر أن املوسيقى 
ميكنها حتسني احلالة الصحية هلؤالء األطفال بطريقة غري 
ابملوسيقى  العالج  استخدام  يف  التفكري  يتم  عدوانية، 
كآلية غري مؤملة وغري توغلية لتحسني هذه النتائج )6(. 
العالج  مفهومي  بني  منيز  املقالة سوف  مراجعة هذه  يف 
وتعّرف   .)MS( املوسيقي  والتحفيز   )MT( ابملوسيقى 
اجلمعية األمريكية للعالج ابملوسيقى املفهوم األول بـ »تلك 
تستخدم  واليت  األدلة  على  القائمة  السريرية  التدخالت 
املوسيقى لتحقيق أهداف فردية يف سياق عالقة عالجية 
يؤديها حمرتف معتمد« )9(. أما التحفيز املوسيقي فيتكون 
من »تلك التدخالت أو اإلجراءات اليت يقوم هبا أحد افراد 
الطاقم الصحي أو والدي الرضيع«. هتدف هذه املراجعة 
والتحفيز  ابملوسيقى  العالج  فوائد  دراسة  إىل  السردية 
املوسيقي على الوظائف احليوية للرضيع السابق ألوانه مثل 
التغذية واحلالة الصحية العامة اليت تتجلى طوال فرتة اإلقامة 
يف املستشفى، فضال عن القياسات الفسيولوجية، وكذلك 

مؤشرات األمل والرضاعة الطبيعية.

2. تغذية الرضيع السابق ألوانه
ارتباطا ابلنظام الغذائي، فقد لوحظ أن العالج ابملوسيقى 
يساعد األطفال اخِلدج أثناء تواجدهم يف وحدة العناية 
املكثفة اخلاصة هبم على استبدال التغذية الوريدية ابلتغذية 
مشغل  فاستخدام  تدرجيي.  بشكل  الفم  طريق  عن 
موسيقى حيتوي على أغان ترددها األم حيسن بشكل كبري 
تغيري النظام الغذائي. وقد تبنّي أنه يف 94٪ من األطفال 
موسيقى  مشغل  استخدام  بواسطة  حتفيزهم  مت  الذين 
مصحوب بتسجيالت صوتية لألمهات، مت حتقيق تغذية 
الذين  قبل األطفال  األقل  أايم على   7 الفم  كاملة عرب 
صوت  إىل  يستمعون  أهنم كانوا  أو  معتادا  مهدًئ  تلقوا 
األم يف بعض املناسبات فقط )10(. ومع ذلك، مل يتم 
رصد اختالفات كبرية فيما يتعلق بزايدة الوزن بني جمموعة 
التدخل وجمموعة املراقبة. جتدر اإلشارة إىل أن دراسات 
يف  أفضل  تعد  اللفظي  التحفيز  نتائج  أن  أثبتت  أخرى 
)املصحوب  السمعي  التحفيز  الرضيع من  تغذية  حتسني 
ابلتهويدات(. لكن الرّضع اخِلدج الذين خضعوا للتحفيز 
السمعي حتسنوا بنسبة أكرب من أصحاب اجملموعة املراقبة 
الذين مل يتلقوا أي تدخل ابستثناء الرعاية الروتينية )11(. 
أن  تبنّي  حيث  اجملموعتني كبريا،  هذه  بني  الفرق  وكان 
الكاملة  التغذية  من  استفادت  اللفظي  التحفيز  جمموعة 
جمموعة  أفراد  من  أقصر  زمنية  فرتة  يف  الفم  طريق  عن 
اجملموعة  أطفال  األخري، كان  ويف  السمعي.  التحفيز 
املراقَبة الذين مل خيضعوا ألي نوع من التدخل هم الذين 
احتاجوا لوقت أطول لالستفادة من هذا النوع من التغذية 
الكاملة. وبناء على هذه املعطيات، ُرصدت اختالفات 
أيضا ذات الصلة بقدرة اجملموعات املختلفة على الشفط، 

واليت كانت مرتبطة بتحسن التغذية عن طريق الفم.
يف بعض املراجعات، مت أخذ بعني االعتبار االختالفات 
احملتملة يف ما يتعلق ابلنتائج احملرزة اعتمادا على ما إذا 
أو على  احلية  املوسيقى  الرتكيز على عرض  قد مت  كان 
مشغل موسيقى. وقد تبني من ذلك أن كال النوعني من 
العالج ابملوسيقى يزيد من قدرة الرّضع السابقني ألواهنم 
غذائي  نظام  لتحقيق  الالزم  الوقت  ويقلل  الشفط  على 
كامل عرب الفم )3(. وتربز دراسات أخرى أن املوسيقى 
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أكثر  العميق  النوم  يف  الوقوع  على  اخلدج  تساعد  احلية 
نوع  يؤثر  )12(، كما  املوسيقى  مشغل  استخدام  من 
املوسيقى على حتسني حالة الرّضع اخِلدج، ولوحظ أيضا 
طريق  عن  التغذية  حتسني  على  تساعد  التهويدات  أن 
استهالك  ارتفاع معدل كمية  الفم وكذلك تساعد على 
السعرات احلرارية اليومية للرضيع. عالوة على ذلك، فإن 
ترددها  أبغان  املصحوبة  املوسيقى  مشغالت  استخدام 
األم يزيد بشكل كبري من التغذية عرب الفم مقارنة بطرق 

التحفيز املوسيقي األخرى )13(.
للعالج  أمهية  األكثر  النتائج  األول  الشكل  يلخص 
ابملوسيقي والتحفيز املوسيقي على تغذية حديثي الوالدة 

السابقة ألواهنا.

 3. سلوكيات األمل واإلجهاد
عادة ما جيد الرضع اخلدج، والسيما أولئك الذين يدخلون 
وحدة العناية املركزة، أنفسهم أثناء إقامتهم يف املستشفى يف 
بيئة يسودها اإلرهاق والتحفيز الزائد. ابإلضافة إىل ذلك، 
فهم خيضعون للعديد من اإلجراءات املؤملة، سواء كانت 
تشخيصية أو عالجية، وكل ذلك له عواقب وخيمة على 
منوه العصيب الالحق ونظام إدراك األمل، فضال عن التغريات 
الفسيولوجية السلبية )6، 14-15(. كما أن اآلثر السلبية 
املدة  إىل  إضافة  استخدامها،  وسوء  سكنات 

ُ
امل لبعض 

املفرطة، يف بعض األحيان، آلثرها، جتعل من الطرق غري 
الدوائية، مثل العالج ابملوسيقى، بدياًل اصبح يستخدم 
العديد من  الرغم من وجود  )16(. على  متزايد  بشكل 
الدراسات املتعلقة ابلعالج املوسيقي عند حديثي الوالدة 
واخِلدج ، إال أهنا عادة ما متيل إىل الرتكيز على السلوك 
وحفز النمو، وقلة منها تبحث يف جمال االستجابة لألمل 
مؤشرات  بتقييم  بعضها  اهتمام  رغم  واإلجهاد،   )14(
متعلقة بكليهما. ويف بعض التجارب العشوائية املوجهة، 
يف  اخنفاض  لوحظ  الكعب«،  »ابختبار  مرتبطة  مجيعها 
Neonatal In-  األمل املعرّب عنه على املقاييس التالية:

 Neonatal Facial و )NIPS( fant Pain Scale
 ،)FR( التنفس  ومعدل   )NIPS(  Coding System
فضال عن زايدة يف ضغط االكسجني اجلزئي عرب اجللد 

)TcPaO2( وأتثريات هامة على مستوى السلوك. ميكن 
أن يستفيد حديثي الوالدة الذين تزيد أعمارهم عن 31 
تلي  اليت  اللحظات  اآلثر، خاصة يف  أسبوًعا من هذه 
العملية )17(. وقد يعود ذلك، وفًقا لبعض الباحثني، إىل 
النمو الكبري، مما قد يتيح استجابة أكرب للحوافز املوسيقية 

.)14(
فيما يتعلق بنوع املوسيقى وتطبيقها، فقد ركزت الدراسة 
على التسجيالت فقط، خاصة تلك املرتبطة ابملوسيقى 
املوسيقى  مع  الرحم  داخل  األم  ونبضات  الكالسيكية، 
اهلادئة، والتهويدات، مبا يف ذلك نظام PAL. ومل حتقق 
املوسيقى الكالسيكية نتائج إجيابية هامة ومل تتمكن من 
نظام  أن  الطبيعية، كما  للرضاعة  املفيد  التأثري  حتسني 
PAL مل يكن له أي أتثري على األمل، واحنصر أداءه فقط 
على اإلجهاد والسلوك. وُيستحب استخدام التهويدات 
ابختيار  ويُنصح  اللحن  يف  طفيف  اختالف  لوجود 
املوسيقى احلية. وال توجد نتائج قابلة للمقارنة بشأن قوة 
التوصيات  بعض  اتباع  ميكن  أنه  إال  املوسيقى،  صوت 
غري  املكثفة  العناية  وحدات  داخل  ابلضوضاء  املتعلقة 
 54 جتاوز  جتنب  مثل  ابملوسيقى،  العالج  يف  احملددة 
ديسيبل. كما اقرتح أيًضا أن التنفيذ املشرتك املصحوب 
بطرق أخرى غري دوائية، مثل السكروز أو الشفط غري 
التطبيق  من  أكرب  إجيابية  له أتثريات  تكون  قد  املغذي، 
الطبيعية  الرضاعة  ابستثناء  ابملوسيقى،  للعالج  املنفصل 

كما ذكر أعاله.
يف اخلتام، ميكن أن يكون للعالج ابملوسيقى آثرا مفيدة 
يف  اخلدج  الرضع  عند  اإلجرائي  األمل  يف  التحكم  على 
إال  الغرض،  هلذا  استخدامه  املركزة وميكن  العناية  وحدة 
أن الدراسات والبحوث حول هذا املوضوع اندرة جدا، 
كوهنا تنحصر يف عينات قليلة ومتغريات غري متجانسة 
ومتباينة إىل حد كبري، وال تسمح بوضع توجيهات عملية 
ابإلجهاد،  يتعلق  ما  يف  أما  الشأن.  هذا  يف  ملموسة 
ابلقياسات  املتعلق  امللحوظ  التحسن  من  الرغم  وعلى 
توسيع  الضروري  من  يكون  قد  أنه  إال  الفسيولوجية، 
الدراسات لتشمل قياسات موضوعية حول تفعيل النظام 

الوطائي-النخامي-الكظري )6(.
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4. القياسات الفسيولوجية
بعد العديد من الدراسات اليت أجريت يف أجزاء خمتلفة من 
العامل )مبا فيها إسبانيا(، مت إثبات أتثريالعالج ابملوسيقى 
الفسيولوجية  ابلقياسات  يتعلق  فيما  اخلدج  الرضع  على 
إىل  املقالة  من  اجلزء  هذا  يف  سنتطرق  هبم.  اخلاصة 
استعراض الدراسات املتعددة اليت مشلت أحجاما خمتلفة 
من   12 فحص  جرى  األوىل،  احلالة  يف  العينات.  من 
اخلدج خضعوا للعالج ابملوسيقى وكانت نتائج 8 منهم 
إجيابية يف العديد من اجلوانب الفسيولوجية. وبعد إجراء 

تقييم فردي، مت استخالص النتائج التالية:
تساعد  املوسيقى  أن  يالحظ  حاالت،  ثالث  يف   ●
األكسجني  وتشّبع  القلب  ضرابت  معدل  حتسني  على 

)SpO2( على املدى القصري. 
استخدام  مت  الوالدة،  حلديثي  حاالت  مخس  يف   ●
هي  موزارت  موسيقى  وكانت  الكالسيكية،  املوسيقى 
األكثر فعالية. كما مت تقييم االستجابة ابستخدام صوت 
األم، مما ساعد على حتسني مستوايت SpO2 ابلنسبة 

إلثنني من األطفال الرضع )13(. 
 Van der Heijden أعدها  اليت  املنهجية  املراجعة  يف 
تقييم  مشلت  دراسة،   20 استعراض  مت   ،)18( وآخرون 
فئات خمتلفة من النتائج، وركزت 41 من هذه البحوث 
املوسيقي  والتحفيز  ابملوسيقى  العالج  أتثري  تقييم  على 
وتشّبع  التنفس  ومعدل  القلب  ضرابت  معدل  على 
وُيستخلص  الكورتيزول.  األكسجني ومستوايت هرمون 
اليت   21 الـ  احلاالت  من   7 يف  أنه  التحليل  هذا  من 
استخدَمت املوسيقى املسجلة، مل يسجل تباين كبري، إال 
أنه يف احلاالت املتبقية ميكن رصد اختالفات هامة مثل: 

.SpO2 زايدة يف مستوايت ●
التنفس  ومعدل  القلب  ضرابت  معدل  يف  اخنفاض   ●

أثناء العالج ابملوسيقى وبعده .
املوسيقى  أتثري  قياس  فيها  مت  دراسات،  أربع  يف  أخريًا، 
يف  اختالفات كبرية  وجود  إىل  املراجعون  خّلص  احلية، 
اثنني منها فيما يتعلق ابخنفاض معدل نبضات القلب، 

لكنها ليست هامة ابلنسبة للدراستني األخريني.
وتضّمن حبث آخر حتلياًل ملقاييس خمتلفة عند األطفال 

حديثي الوالدة يف مستشفيني إسبانيني قبل وبعد استخدام 
اليوم  يف  مرات  ثالث  دقيقة   20 ملدة  هادئة  موسيقى 
خالل ثالثة أايم متتالية. وخلصت هذه الدراسة إىل أن 
هدئة حيسن القياسات الفسيولوجية 

ُ
استخدام املوسيقى امل

أثناء االستشفاء، دون ظهور آثر سلبية. وقد سجلت 
نبضات  معديل  يف  ملحوظا  حتسنا  املستهدفة  اجملموعة 
القلب والتنفس، يف حني مل ترصد تغيريات كبرية يف قياس 
الدم )19(.  نسبة تشّبع األكسجني )SpO2( وضغط 
ويف نفس التوجه، يبدو أن العديد من الدراسات تشري 
للخدج  الفسيولوجية  القياسات  يف  حتسن  تسجيل  إىل 
وتربز  املوسيقي،  العالج  بفضل  املستشفى  يف  الراقدين 
حديثي  هؤالء  لدى  ابملوسيقى  العالج  أن  منها  واحدة 
الوالدة خفض معدل التنفس إىل3.91 نفس يف الدقيقة. 
إال  مهمة،  النتيجة  تعترب  مل  القلب  يتعلق بضرابت  فيما 
للتسجيالت  العايل  الصوت  إىل  ذلك  عزا  املؤلف  أن 

املستخدمة يف تقييم عملية التدخل )20(.
وكخالصة جلميع الدراسات اليت مشلت حاالت خمتلفة، 
يالحظ التحسن العام امللموس يف معديل نبضات القلب 
عن  فضال  األوان،  قبل  املولودين  لالطفال  والتنفس 
ارتفاع يف نسبة تشّبع األكسجني، بعد استخدام العالج 
الراقدين  اخلدج  حالة  يف  املوسيقي  والتحفيز  ابملوسيقى 
يف املستشفى )3(. ونلخص يف الشكل رقم )1( النتائج 
الصفحات  إليه يف  املشار  التلوي  للتحليل  أمهية  األكثر 

السابقة.

5. الرضاعة الطبيعية
للرضاعة الطبيعية فائدة كبرية على صحة حديثي الوالدة 
يف  الغذائية  احتياجاهتم  مجيع  يغطي  طبيعي  غذاء  ألهنا 
الغذاء  هذا  هلم  يوفر  من حياهتم، حبيث  األوىل  األشهر 
الطبيعي الكميات املناسبة من الكربوهيدرات والربوتينات 
اهلاضمة  واألنزميات  والفيتامينات  واملعادن  والدهون 
فإن هذا احلدث  لذلك  املضادة.  واهلرموانت واألجسام 
يولدون أبعضاء  اخلدج، ألهنم  عند  أمهية كبرية  يكتسي 
من  يزيد  مما  احلمل،  فرتة  اخنفاض  بسبب  نضًجا  أقل 
خطر اإلصابة أبمراض خمتلفة. ابإلضافة إىل ذلك، حيتاج 
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الراقدون يف وحدة العناية املركزة حلديثي الوالدة إىل كمية 
األصحاء،  الوالدة  حبديثي  مقارنة  اجلودة  عالية  غذائية 
أفضل  يف  أمهاهتن  تكون  أن  الضروري  من  فإنّه  وعليه 
الظروف للرضاعة الطبيعية. ومع ذلك، فإن الواقع يظهر 
يف  األمهات  تواجهه  الذي  العايل  اإلجهاد  مستوى  أن 
وحدة العناية املركزة، فضال عن الصعوابت الفسيولوجية 
النامجة عن التطور غري املكتمل آلليات الرضاعة الطبيعية، 
يقلل من نوعية وكمية احلليب الذي تقدر األم على إفرازه.

تنفيذ  على  الصحية  اخلدمات  تعمل  أن  الضروري  من 
تدابري داعمة للرضاعة الطبيعية وتركز، على سبيل املثال، 
على العالج ابملوسيقى. ويساعد هذا النوع من العالج 
الضغط  ختفيف  على  الطبيعي  اإلرضاع  جلسات  أثناء 
على  التأثري  طريق  عن  األمهات  هذه  منه  تعاين  الذي 
حتسني إنتاج كل من حمتوى الدهون وكمية حليب الثدي، 
على  يؤثر  أنه  على  دليل  وجود  عدم  من  الرغم  على 
فقد  أخرى،  انحية  )21(.من  األوكسيتوسني  مستوايت 
تبني أن العالج ابملوسيقى يقلل من مستوايت الكورتيزول 
الدم  التنفس وضغط  وعالمات اإلجهاد وكذلك معدل 
ودرجة حرارة األصابع، فضال عن حالة اإلسرتخاء الظاهرة 
رضعة )22-23(. وتساعد تقنيات االسرتخاء 

ُ
على األم امل

املصحوبة بصور أطفال حديثي الوالدة األم على حتسني 
عملية افراز احلليب من الثدي، إذ تعد تقنية غري توغلية 
لألم والرضيع على حد سواء، كما أن املعاجلة املوسيقّية 
تعد أيضا أكثر اآلليات توفرا ويسرا )21(. ابإلضافة إىل 
ذلك، يتميزهذا النوع من العالجات ابمكانية االستفادة 
منها بعد اخلروج من املستشفى والتتطلب تكلفة عالية. 
مت  اليت  املوسيقى  األمهات  اختيار  أيضا  كان  ولقد 
احلليب،  إنتاج  يف  التحسن  على  دليال  إليها  االستماع 
وكذلك مشاركتهن يف بعض األنشطة املرتبطة ابملوسيقى. 
عالوة على ذلك، لقد أظهر اجلمع بني العالج ابملوسيقى 
واليوغا واالسرتخاء التدرجيي للعضالت والصور املوجهة 
وغريها نتائج جيدة يف احلد من إجهاد األم وابلتايل يف 

حتسني الرضاعة )24-23-21(.
ختاما، وكما هو مبنّي يف الشكلني الثاين والثالث وكذلك 
يف اجلدولني األول والثاين، فإن للرضاعة ابلنسبة للرضع 

نفسية  فوائد  لألم،  منهم(، كما ابلنسبة  اخلدج  )خاصة 
جانب  إىل  املهم،  من  فإنّه  لذلك،  كثرية.  وجسدية 
التثقيف الصحي لتعزيز الرضاعة الطبيعية، تزويد األمهات 
أبنشطة وتدخالت مثل املعاجلة املوسيقّية من أجل احلد 
من اإلجهاد، واملساعدة يف حتسني إنتاج احلليب وجودته 
املواقف  هذه  مثل  يف  وطفلها  األم  بني  الرابطة  وتعزيز 
العناية  وحدة  يف  اجلديد  املولود  إدخال  مثل  احلساسة 

املركزة حلديثي الوالدة.

6. اخلالصة
كان الغرض من هذه املراجعة فحص النتائج املنشورة حىت 
اآلن حول العالج ابملوسيقى والتحفيز املوسيقي وأتثريمها 
وحدة  حميط  يف  والرضاعة  اخلدج  األطفال  صحة  على 
العناية املركزة حلديثي الوالدة. يبدو أن معظم الدراسات 
والتحفيز  ابملوسيقى  العالج  أن  إىل  تشري  واملراجعات 
املوسيقي يؤثران إجيابيا على عوامل التغذية واألمل واإلجهاد 
ذلك،  مع  والرضاعة.  الفسيولوجية  القياسات  وكذلك 
التدخالت واملنهجيات  الكبري يف  التجانس  لعدم  ونظرًا 
إىل  ابإلضافة  املوجودة،  النتائج  وتقييم  البياانت  وحتليل 
غياب متابعة متسقة وطويلة األجل، يوصى بتوخي احلذر 
عند قبول صحة النتائج اليت مت التوصل إليها. كما لوحظ 
أن العالج ابملوسيقى والتحفيز املوسيقي، بصفتها عاملني 
مشرتكني، بوسعهما أن يعمال بشكل آتزري مع إجراءات 
أحباث  أمام  اجملال  يفسح  مما  أخرى،  اسرتخاء  وتقنيات 
املركبة  التدخالت  فعالية  مدى  الستكشاف  مستقبلية 

مقارنة ابلتدخالت الفردية.
بغض النظر عن وجود أو عدم وجود أمهية سريرية لتأثريات 
هذه العالجات، فإن سالمتها وتكلفتها املنخفضة جتعل 
ذات  مبتكرة  أداة  املوسيقي  والتحفيز  العالج ابملوسيقى 
جودة  بتحسني  األمر  يتعلق  عندما  واعدة  مؤشرات 
األطفال اخلدج الراقدين يف وحدة العناية املركزة حلديثي 
الرضع  إقامة  وتشكل  سواء.  حد  على  وأسرهم  الوالدة 
التحديد  اخلدج يف املستشفى ويف هذه الوحدات بوجه 

موقًفا حرًجا يتطلب أفضل الرعاية وأكثر العلوم دقة.
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املرفق 1: اجلداول

يلخص هذا اجلدول نتائج املخطوطات األربعة اليت متت مراجعتها إلعداد هذا املقال واألثر ذات الصلة مبقاييس الرضاعة

اجلدول 1: أتثري العالج ابملوسيقي والتحفيز املوسيقي على قياسات الرضاعة الطبيعية

  

اجلدول 2: مقارنة بني كمية احلليب املعرّب عنها ابمللليرت والعالج ابملوسيقي أو بدونه
 (2015) Jayamala y col. مأخوذ من  

تردد اإلطعام  كمية حليب
الثدي

حمتوى
 السعرات
احلرارية

 حمتوى
الدهون

 اإلسرتخاء
 الظاهر على
األم املرضعة

 مستوايت
األوكسيتوسني

↑ ↑ دون تغيري ↑ -  أدلة غري 
كافية

Keith y 
col.

↑ ↑ - - - - Jayamala 
y col.

↑ - - - ↑ - Yu y col.

↑ - - - - - Vianna y 
col.
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املرفق 2: الرسوم البيانية

 الشكل 1: آثر قصرية األجل للعالج ابملوسيقى على االطفال الرضع وآابئهم مبجال ثقة نسبته
%95

(2016) Bieleninik y col. مأخوذ من
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الشكل 2: أثر التحفيز السعمي )العالج ابملوسيقى والتحفيز املوسيقى( على قياسات التغذية

 الشكل 3: مقارنة بني كمية احلليب املعرّب عنها ابمللليرت والعالج ابملوسيقى أو بدونه
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