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INTRODUCTION: Although pregnancy is not a 
disease, many women may experience intense 
stress due to physiological, emotional, social 
reasons (Okumuş 2015).
Stress causes some hormones (cortisol, 
adrenaline, noradrenaline) to cause anxiety and 
maternal depression. Increased hormones pass 
through the placenta to the fetus and affect the 
neurological and physical development of the 
fetus (Çetin, Tan and Merih 2017 and Mastnak 
2016). It is recommended that nurses use music 
therapy as a non-pharmacological treatment 
to eliminate the lack of information about the 
birth of the pregnant woman and to resolve the 
mood disorder with effective communication 
(Ersanlı 2007 and Corbijn Van Willenswaard, 
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MÜZIK TERAPININ GEBELIK, DOĞUM VE POSTPARTUM 
SÜREÇTE ANNE ÜZERINE ETKILERI

THE EFFECTS OF MUSIC THERAPY ON MOTHER DURING 
PREGNANCY, DELIVERY AND POSTPARTUM PERIOD

GİRİŞ: Gebelik bir hastalık olmamasına rağmen, 
birçok kadın fizyolojik, emosyonel,sosyal ne-
denlerden dolayı yoğun stres yaşayabilmektedir.
(Okumuş 2015). Stres bazı hormonları (kortizol, 
adrenalin, nöradrenalin) aktifleştirerek anksiyete 
ve maternal depresyona neden olmaktadır. Artan 
hormonlar plasenta yoluyla fetüse geçmekte ve 
fetüsün nörolojik ve fiziksel gelişimini etkilemek-
tedir. (Çetin,Tan ve Merih 2017 and Mastnak 2016).
Hemşirelerin gebenin doğuma ilişkin bilgi eksik-
liğini gidermesi duygudurum bozukluğunu etkili 
bir iletişim ile gidermesi nonfarmokolojik tedavi 
olarak müzik terapi kullanması önerilmektedir.
(Ersanlı 2007 andCorbijn Van Willenswaard, 
Lynn, McNeill, McQueen, Dennis, Lobel, Alderdice 
2017). 
Gebelerde anksiyete ve stresin azaltılabilmesi 
için müzik terapinin olumlu etkileri bulunmakta-
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Lynn, McNeill, McQueen, Dennis, Lobel, Alderdice 
2017). Music therapy has positive effects in order 
to reduce anxiety and stress. (Arnon 2018). On 
studies of complementary therapies in Turkey 
and will apply this practice people cannot reach 
definitive data on the use of complementary 
therapies because of insufficient. (Turan, Ozturk, 
Kaya 2010).
AIM AND IMPORTANCE OF THE RESEARCH: 
To examine the effects of music therapy on 
pregnancy and to shed light on complementary 
treatment studies in accordance with the results.
METHODOLOGY: Study Pubmed, Google Scholar, 
Cochrane databases pregnancy and music, 
postpartum anxiety, postpartum depression, 
non-pharmacological applications, music 
therapy keywords were scanned in Turkish and 
English. Among the articles obtained, one of the 
ones related to nursing care was selected and 
evaluated.
When we examined the effects of music therapy 
on the pregnancy phases, Liu YH, et al 2010, in a 
randomized controlled study of 60 primiparous 
women with normal delivery, the latent phase 
of the listening music during the pregnancy 
also indicated that the anxiety and pain were 
significantly reduced but did not observe any 
significant difference in the active phase. (Liu, 
Chang, Chen2010). 
The training given by nurses to deal with anxiety 
in pregnant women is very important.
In an experimental study conducted in this area 
with 80 (gestational age 37 weeks) pregnant 
women, it was found that the pregnant women 
who were given Rehavi and 20 min training 
sessions were calmer than those who were not 
given and were less sensitive to pain. (Kaya, 
Kömürcü2016).
Genetic diseases (HT, DM)in pregnant women 
adversely affect the pregnancy process. These 
diseases, increase the anxiety level of the 

dır. (Arnon 2018). Müzik beyin iletişim ağı ile limbik 
sistemde duygu durumunu etkileyerek hipofizden 
endorfin salınmasıı sağlar. Müzik olumsuz tutum-
ları etkisiz hale getirir ve strese karşı direnci artırır.
Gebenin stresinin azalmasına yardımcı olur.
Türkiye’de tamamlayıcı terapi üzerine yapılan ça-
lışmaların ve bu uygulamayı uygulayacak kişilerin 
yetersiz olması nedeniyle tamamlayıcı terapi kul-
lanımı ile ilgili kesin verilere ulaşılamamaktadır.
(Turan, Öztürk, Kaya 2010).
ARAŞTIRMA HEDEFI VE ÖNEMI: Müzik terapisi-
nin gebelik üzerine etkilerini incelemek ve sonuç-
lar doğrultusunda tamamlayıcı tedavi çalışmaları-
na ışık tutmaktır.
YÖNTEM: Çalışma Pubmed,Google Akademik,-
Cohrane veri tabanlarında gebelik ve müzik,do-
ğum sonrası anksiyete,postpartum depresyon, 
nonfarmokolojik uygulamalar,müzik terapi anah-
tar kelimeleri kullanılarak türkçe ve ingilizce ola-
rak taranmıştır.
Elde edilen makaleler arasında hemşirelik bakımı 
ile ilgili olan çalışmalar seçildi ve değerlendirildi. 
Müzik terapinin gebelik fazları üzerine etkilerini 
incelediğimizde Liu YH,et al 2010, normal doğumu 
bekleyen 60 primipar ile yaptığı randomize kont-
rollü çalışmada gebelik süresi boyunca dinletilen 
müziğin latent faz da anksiyete ve ağrının önemli 
ölçüde azalttığını belirtmiştir ancak aktif fazda 
önemli bir farklılık gözlemlememiştir. (Liu, Chang, 
Chen2010).
Hemşirelerin travayda gebelere anksiyete ile başa 
çıkmak için verdiği eğitim oldukça önemlidir.
Bu alanda 80 (gestasyonel age 37 week) gebeyle 
yapılan deneysel bir araştırmada 20 dk rehavi ma-
kamı dinletilen ve eğitim verilen gebelerin; veril-
meyen gebelere göre daha sakin oldukları, ağrıya 
karşı daha az duyarlı oldukları saptanmıştır. (Kaya, 
Kömürcü 2016).
Gebelerde bulunan genetik hastalıklar (HT,DM) 
gebelik sürecini olumsuz etkilemektedir. Gebelikte 
risk oluşturabilen bu hastalıklar annenin kaygı dü-
zeyini arttırmaktadır. Bu süreçte dinletilen müzik, 
annenin anksiyetesinin giderilmesini sağlamakta-
dır. (Mythilli and Ganesan 2016 and Niu, Zhao, Hu, 
Wang, Liu, Lu 2019 and Ölçer, Oskay 2015). 
Müziğin olumlu etkileri doğum öncesiyle sınırlı 
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mother. The music played in this process helps 
to eliminate the anxiety of the mother. (Mythilli 
and Ganesan 2016 and Niu, Zhao, Hu, Wang, Liu, 
Lu 2019 and Ölçer, Oskay 2015).
The positive effects of music are not only limited 
to the prenatal but also in the postpartum period. 
Mothers may feel psychologically insufficient. 
This situation may cause mood disorders. The 
studies support the use of music therapy in 
the treatment of mood disorders (lee 2010 and 
Tseng, Chen, Lee 2010).
Music also serves as a painkiller in the postpartum 
period (Smith, Collins, Dahlen, Levett, Armour, 
Suganuma, 2018 and Reza, Ali, Abul-Qasim, Reza 
2007 and Xavier, Viswanath 2016). It was reported 
that pregnant women decreased analgesic need 
in the postpartum period (Simavli, Gumus, 
Kaygusuz, Yildirimli, Usluogullari, Kafali 2014 and 
Kılıç 2016). Music therapy has been found to have 
a positive effect on pain and anxiety. This issue 
has also made the effects of unfertilization a 
matter of curiosity. 
In a randomized controlled study conducted with 
186 infertile women, it was found that music 
therapy reduced the stress of women but there 
were no significant differences between the two 
groups. There is not enough literature about the 
subject (Aba, Avci, Guzel, Ozcelik, Gurtekin 2017).
RESULT: The results of the study showed that 
the music decreased blood pressure, anxiety 
and pain threshold, pregnant women listened 
more frequently, and the effects of music on 
postpartum period decreased analgesic use 
of nurses in the postpartum period. And it was 
concluded that pregnant reduce the level of 
anxiety.
At the end of the research, the music decreases 
infertility stress but it is recommended to 
determine long-term effects in a larger universe 
with longer follow-up.

Keywords: Music-terapy, Perinatal period, Nursing

kalmayıp aynı zamanda postpartum dönemde de 
etkilidir. Postpartum dönemde anneler kendile-
rini psikolojik olarak yetersiz hissedebilmektedir.
Bu durum duygudurum bozukluklarına neden 
olabilmektedir. Yapılan çalışmalar müzik tera-
pinin, duygudurum bozukluklarının tedavisinde 
kullanılmasını desteklemektedir. (lee 2010 and 
Tseng, Chen, Lee 2010)
Müzik postpartum dönem de ağrı kesici göre-
vini de üstlenmektedir. (Smith, Collins, Dahlen, 
Levett, Armour, Suganuma 2018 and Reza, Ali, 
Abul-Qasim, Reza 2007 and Xavier, Viswanath 
2016). 156 primipar ile yapılan randomize kont-
rollü çalışmada gebelik boyunca müzik dinletilen 
gebelerin postpartum dönemde analzejik ihtiyacı 
azalttığı belirtilmiştir. (Simavli, Gumus, Kaygusuz, 
Yildirimli, Usluogullari, Kafali 2014 and Kılıç 2016).
Müzik terapinin ağrı ve anksiyete üzerine olumlu 
etkileri olduğu araştırmalar sonucunda ulaşılmış-
tır bu konu infertilize üzerine etkilerini de merak 
konusu haline getirmiştir. 186 infertil kadın ile 
yapılan randomize kontrollü çalışmada müzik 
terapinin kadınların stresini azaltığını ancak 2 
grup arasında önemli farklılıklar bulunmadığını 
göstermektedir. Konu ile ilgili yeterli literatür bil-
gisi bulunmamaktadır. (Aba, Avci, Guzel, Ozcelik, 
Gurtekin 2017).(1).
SONUÇ: Çalışma sonuçları müziğin kan basıncı-
nı,anksiyeteyi azalttığı ve ağrı eşiğini yükselttiği, 
gebelerin özelliklede rehavi makamı dinleyenle-
rin daha sakin oldukları, müziğin postpartum dö-
nemde de etkilerinin devam ettiği ve postpartum 
dönemde ağrı için analjezik kullanımını azalttığı, 
Hemşirelerin anksiyete üzerine verdikleri eği-
timlerin ve uyguladıkları bakımın gebe üzerinde 
olumlu etkilerinin olduğu ve gebelerin anksiyete 
düzeyini azalttığı sonucuna varıldı.
Araştırma sonucunda müziğin infertilite stresini 
azalttığı ancak bununla ilgili daha büyük bir ev-
rende,daha uzun süreli izlemle uzun dönem et-
kilerinin belirlenmesi önerilir.

Anahtar kelimeler: Müzik terapi, perinatal dönem, 
hemşirelik

INTRODUCTION: Malignant diseases are one of 
the leading health problems in the Republic of 
Croatia. According to the data of the Croatian 
Institute of Public Health, they take second place 
in the mortality rate with a share of 27.8%. In 
order to reduce the mortality and morbidity 
of the citizens of the Republic of Croatia, three 
national preventive programs have been 
designed and adopted. 
DISCUSSION: In the Republic of Croatia, five 
public health prevention programs are being 
implemented. Preventive program for early 
detection of breast cancer, cervical cancer and 
colon cancer. Since the onset of the prevention 
programs, the mortality in regard to breast 
cancer among women is about 50 patients 
annually (2%), in comparison to the year of 2000 
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ÖNLEYICI PROGRAMLARIN MORTALITESINI AZALTMADA 
ETKISI HIRVATISTAN CUMHURIYETI’NDE MALIGN 

HASTALIKLARI

THE IMPACT OF PREVENTIVE PROGRAMS ON THE REDUCTION 
OF MORTALITY OF MALIGNANT DISEASES IN THE REPUBLIC 

OF CROATIA

GİRİŞ: Malign hastalıklar, Hırvatistan Cumhuri-
yeti’nin önde gelen sağlık sorunlarından biridir. 
Hırvatistan Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine 
göre, ölüm oranı% 27.8 ile ikinci sırada yer alıyor. 
Hırvatistan Cumhuriyeti vatandaşlarının ölüm 
oranını ve morbiditesini azaltmak için üç ulusal 
önleyici program tasarlanmış ve kabul edilmiştir.
TARTIŞMA: Hırvatistan Cumhuriyeti’nde, beş 
halk sağlığını önleme programı uygulanmaktadır. 
Meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kan-
seri erken tespiti için önleyici program. Önleme 
programlarının başlamasından bu yana, kadınlar 
arasında meme kanseri ile ilgili ölüm oranları, yıl-
da henüz 50 hasta (% 2), programın henüz kabul 
edilmediği 2000 yılına göre,% 38,5 ya da 2,187 
hastalar öldü.
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