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ABSTRACT 
Paternalist therapy for patients, based on the 
conceptualization and implementation of the care plan 
ended with the birth of the digital age. The emergence of 
the concept of “Digital Health” was a paradigm shift in 
the provision of medical services. Studies conducted to 
date provide encouraging evidence of the benefits of 
using technology with medical applications. Eloquent 
examples in this regard are telemedicine, medical 
robotics, VR technology, the internet, mobile telephony. 
The digital revolution in medicine has improved access to 
medical information, but also to various means of 
investigation and ways of intervention for curative 
purposes. This article addresses the application of home-
based musical therapy to patients with chronic illnesses 
through digital technology. 

Keywords 
music therapy, digital technology, patient-centred 
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INTRODUCTION 
The process of population aging in highly industrialized 
countries is becoming more and more affected by its 
presence. Increased life expectancy has raised a new 
issue, namely, an increasing number of patients with 
chronic illnesses. This is reflected in an increasing need 
for funds allocated by health systems for this category of 
patients. As a result, public health research has focused 
on finding solutions for treating these categories of 
patients at home, thus reducing the funds needed to treat 
people with chronic illnesses. (Schmid W., Ostermann T., 
2010) 

Thus, the notion of e-literacy has emerged, which refers 
to acquiring knowledge about the use of digital 
technologies applicable to health. The WHO 2013 report 
highlighted that “health e-literacy is the most important 
predictor of health education, more important than 
income, education or membership of different ethnic 
groups.” (World Health Organization, 2013) 

 In this context, digital health is becoming a basic concept 
in modern medical systems, creating the premises of a 
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REZUMAT 
Modalitatea paternalistă de terapie a pacienților, bazată 
pe maniera directivă de conceptualizare și aplicare a 
planului de îngrijire a apus odată cu nașterea erei 
digitale. Apariția conceptului „Digital Health“ a 
reprezentat o schimbare de paradigmă în domeniul 
furnizării de servicii medicale. Studiile efectuate până în 
prezent aduc dovezi încurajatoare în ceea ce privește 
beneficiile utilizării tehnologiilor cu aplicație în 
medicină. Exemple elocvente în acest sens sunt 
reprezentate de telemedicină, robotica medicală, 
tehnologia VR, rețeaua internet, telefonia mobilă. 
Revoluția digitală în medicină a îmbunătățit accesul la 
informația medicală, dar și la diferite mijloace de 
investigație și  modalități de intervenție în scop curativ. 
Articolul de față abordează aplicarea terapiei  muzicale 
la domiciliu în cazul pacienților cu boli cronice prin 
intermediul tehnologiei digitale.  

Cuvinte cheie 

muzicoterapie, tehnologie digitală, terapie centrată pe 
pacient, e-alfabetizare, aderență la terapie 

INTRODUCERE 
Procesul de îmbătrânire a populației în țările înalt 
industrializate își face din ce în ce mai pregnant resimțită 
prezența. Creșterea speranței de viață a adus în discuție o 
nouă problemă și anume, un număr din ce în ce mai mare 
de pacienți cu boli cronice. Acest fapt se concretizează în 
creșterea necesității fondurilor alocate de sistemele de 
sănătate pentru această categorie de pacienți. În 
consecință, cercetările în domeniul sănătății publice s-au 
concentrat pe găsirea unor soluții pentru tratarea acestor 
categorii de pacienți la domiciliu, ajungându-se la o 
reducere a sumelor necesare îngrijirii persoanelor cu boli 
cronice. ( Schmid W.,  Ostermann T., 2010)  
Astfel a apărut noțiunea de e-alfabetizare, care se referă 
la însușirea cunoștințelor cu privire la utilizarea 
tehnologiilor digitale aplicabile în domeniul sănătății. 
Raportul din 2013 al OMS a evidențiat faptul că 
„alfabetizarea în domeniul sănătății reprezintă un 
predictor mai important al formării sănătății decât 
veniturile, educația sau apartenența la diferite grupuri 
entice.“ (World Health Organization, 2013) 
 În acest context, sănătatea digitală devine un concept de 
bază în sistemele medicale moderne, creând premisele 
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partnership between health professionals and information 
technology professionals. This is absolutely necessary if 
we start from the premise that ethics in medicine remains 
a basic principle in care. In other words, the loss of 
congruence between technological developments and the 
principles and purposes of its application in the medical 
field could cause serious mistakes in medical ethics. 

 For this reason, the first step in implementing digital 
technology in medicine remains e-literacy. This is often a 
difficult task for elderly patients, but research into the use 
of information for the purpose of human communication 
discovers, on a daily basis, new means to increase the 
adherence of individuals, regardless of their age, to the 
opportunities offered by digital technology.  

One of the important advantages of using technology is 
increasing the level of the patient’s self-care 
responsibilities. At a time when studies show the increase 
in the efficiency of medical care through a patient-
centred medical approach in a bio-psycho-social manner, 
patient accountability for the management of their own 
illness is an essential component of the care plan. 
(Lupton D., 2013) 
 The present article addresses the practical application of 
music therapy using digital technology to elderly patients 
with chronic conditions, while also providing arguments 
for its use as a complementary method of therapy. 
(Magee L.W., 2018) 

 It can be concluded that digital health is not only a 
technological transformation, having the premises to be 
classified as a new type of medical culture according to 
the needs and possibilities of the current world.  

MUSICAL THERAPY APPLICATIONS 
THROUGH DIGITAL TECHNOLOGY IN 
DIFFERENT MEDICAL SETTINGS 
Applications of musical therapy in 
neurological disorders 
Parkinson’s disease.  
Patients with Parkinson’s disease have problems with 
voice impairment, which over time interferes with the 
patient’s ability to communicate with their entourage and 
creates premises for depression. 

One of the therapies used for Parkinson’s disease 
problems is singing (vocal performance). The beginning 
of the therapy plan is conducted by music therapy 
specialists, but the program includes vocal training 
exercises at home. In this context, the use of digital 
technology means a significant resource for patients. 
There are karaoke systems that show the user’s voice 
performance indicator. We can thus talk about integrating 
technology as a tool in music therapy. 

Stroke  
The use of music therapy in neurological disorders (NMT 
Neurological musical therapy) has improved the initial 
recovery of stroke patients whose motor functions had 
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unui parteneriat între profesioniștii în domeniul medical 
și cei ai tehnologiei informației. Acest lucru este absolut 
necesar dacă pornim de la premisa că etica în medicină 
rămâne un principiu de bază în îngrijire. Cu alte cuvinte, 
pierderea congruenței între evoluția tehnologică și 
principiile și scopurile aplicării ei în domeniul medical ar 
putea cauza grave derapaje în ceea ce privește etica 
medicală.  
Din acest motiv, primul pas în implementarea utilizării 
tehnologiei digitale în medicină rămâne e-alfabetizarea. 
Acest fapt se dovedește adeseori o sarcină dificilă la 
pacienții de vârsta a treia, dar cercetarea în domeniul 
utilizării informației în scopul comunicării interumane 
găsește pe zi ce trece mijloace pentru creșterea aderenței 
indivizilor, indiferent de vârsta acestora, la posibilitățile 
oferite de tehnologia digitală. 
Unul dintre avantajele importante ale utilizării 
tehnologiei este și acela al responsabilizării pacientului 
cu privire la auto-îngrijire. Într-o epocă în care studiile 
arată creșterea eficienței actului medical prin abordarea 
medicală centrată pe pacient într-o manieră bio-psiho-
socială, responsabilizarea pacientului cu privire la 
gestionarea propriei afecțiuni reprezintă o componentă 
esențială a planului de îngrijire. (Lupton D., 2013) 
Articolul de față abordează modalitatea concretă de 
aplicare a muzicoterapiei prin intermediul tehnologiei 
digitale la pacienții vârstnici cu afecțiuni cronice, 
aducând în același timp și argumente în favoarea utilizării 
acesteia ca metodă complementară de terapie. (Magee 
L.W., 2018)  
Se poate afirma, în concluzie, că sănătatea digitală nu 
reprezintă doar o transformare tehnologică, având 
premisele pentru a fi încadrată în categoria unui nou tip 
de cultură medicală în acord cu necesitățile și 
posibilitățile lumii actuale. 

APLICAȚII ALE MUZICOTERAPIEI 
PRIN INTERMEDIUL    TEHNOLOGIEI 
DIGITALE ÎN DIVERSE AFECȚIUNI 
MEDICALE 
Aplicații ale muzicoterapiei în afecțiunile 
neurologice 

Boala Parkinson. 
Pacienții suferind de boala Parkinson prezintă probleme 
determinate de afectarea funcției vocale, fapt care în timp 
interferează cu capacitatea de comunicare a pacientului 
cu anturajul și creează premisele instalării depresiei. 
Una dintre modalitățile de terapie utilizate pentru 
problemele de fonație determinate de boala Parkinson 
este reprezentată de cânt (interpretare vocală). Inițierea 
planului de terapie este realizată de către persoane 
specializate în muzicoterapie, dar programul include 
exerciții de antrenament vocal la domiciliu. În acest 
context, utilizarea mijloacelor de tehnologie digitală 
reprezintă o resursă semnificativă pentru pacienți. Există 
sisteme de karaoke care prezintă un indicator al 
performanței vocale a utilizatorului. Putem vorbi astfel 
despre integrarea tehnologiei ca instrument de lucru în 
muzicoterapie. 

Accidentul vascular cerebral (AVC) 
Utilizarea terapiei prin muzică în afecțiunile neurologice 
(NMT Neurologic Musical Therapy) a îmbunătățit 
recuperarea inițială a pacienților cu afectare motorie în 
urma AVC. Studiile au demonstrat și contribuția în ceea 
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been affected. Studies have shown their contribution in 
terms of long-term motor recovery and lasting benefit 
after stopping therapy. In the case of stroke, music 
therapy favours the reconnection process by its rhythmic 
character, helping to synchronize the motor system. 
Motivation by using music therapy significantly 
improves the results of motor recovery in stroke patients. 
(Thaut T., Hoemberg V., 2014) 

 In a study conducted, subjects with stroke were recruited 
who benefited from VR technology and robotic training. 
The aim of the study was to test efficiency in speed, 
force, attention and precision during arm use (Takahashi 
CD, 2008) 
As an example of the article’s theme, in the study, 
investigators used CDs with self-selected music and 
portable CD players for the group of patients undergoing 
music therapy. Another group received audio booksheets. 
Both groups were compared with a control group. The 
tested patients listened individually to the materials 
provided at least one hour a day, for two months, 
recording the time of listening in a diary. The evaluation 
of patients enrolled in the study took place at 2 and 6 
months. The clinical methods evaluated: verbal memory, 
working and short-term memory, visual-space 
knowledge, language, music knowledge, executive 
functions, sustained attention, and focused attention. The 
evaluation found that the listeners who had listened to 
music were less depressed and less confused. 
(Tervaniemi M., 2009). 

Another relevant experiment in supporting the use of 
digital technology and music therapy in recovering motor 
function after strokes was the use of a CyberGrasp haptic 
device worn on a CyberGlove. The device was used as a 
virtual coach for the piano, helping to recover the hand 
function. (Adamovich S.V. et al., 2009)   

Degenerative cognitive impairment 
Studies have shown that music activates neural networks. 
Exposure to repeated musical experiments helps rebuild 
inner connections, helping to refresh the neural network 
and increase neuroplasticity. 

Depressive disorder 
It is a condition in the psycho-organic decline due to 
aging, but can also be a comorbid state in other 
neurological disorders such as Parkinson’s disease, stroke 
or chronic conditions where pain is a major component 
and deeply affects the quality of life. In these situations, 
the therapeutic effect of music is due to the production of 
neurohormonal status modulations. 

Applications of musical therapy in cardiovascular 
diseases 
For patients with malignant rhythm disorders (which can 
cause patient death), a remote monitoring device is used, 
connected to a system capable of interpreting the path of 
the ECG recorded by sensors. Information is retrieved 
remotely via an MIT - BIH database. In case of rhythm 
disorders, an alarm is triggered to alert the doctor. At the 
same time, the patient’s smartphone implements a series 
of musical tones that will normalize heart rate for a 
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ce privește recuperarea motorie pe termen lung și 
beneficiul durabil după oprirea terapiei. În cazul 
producerii AVC, terapia prin muzică favorizează procesul 
de reconectare prin caracterul său ritmic  contribuind la 
sincronizarea sistemului motor. Motivarea prin utilizarea 
muzicoterapiei îmbunătățește semnificativ rezultatele 
procesului de recuperare motorie la pacienții cu AVC. 
(Thaut T., Hoemberg V., 2014) 
Într-un studiu efectuat, au fost recrutați subiecți cu 
accident vascular cerebral care au beneficiat de 
tehnologia VR și antrenamentul robotic. Scopul studiului 
a fost testarea eficienței în ceea ce privește viteza, forța, 
atenția și precizia în timpul utilizării brațului. (Takahashi 
CD, 2008) 
Ca exemplificare pentru tema articolului, în studiul 
amintit, investigatorii au folosit CD-uri cu muzică 
auto-selectată și CD-playere portabile pentru lotul de 
pacienți supuși terapiei prin muzică. Un alt grup a primit 
casete cu cărți audio. Ambele grupuri au fost comparate 
cu un grup de control. Pacienții testați au ascultat 
individual materialele furnizate, timp de minim o oră pe 
zi, un interval de două luni, notând timpul de ascultare 
într-un jurnal. Evaluarea pacienților cuprinși în studiu a 
avut loc la 2 și 6 luni. Au fost evaluate prin metode 
clinice: memoria verbală, memoria de lucru și de scurtă 
durată, cunoașterea vizual-spațială, limbajul, cunoașterea 
muzicii, funcțiile executive, atenția susținută și atenția 
concentrată. În urma evaluării s-a constatat că subiecții 
care au ascultat muzică au fost mai puțin deprimați și mai 
puțin confuzi. (Tervaniemi M., 2009). 
Un alt experiment relevant în sprijinul utilizării 
tehnologiei digitale și a muzicoterapiei în recuperarea 
funcției motorii după accidente vasculare cerebrale a fost 
acela în care s-a utilizat un dispozitiv haptic  
(CyberGrasp) purtat pe o mănușă de date (CyberGlove). 
Dispozitivul a fost utilizat ca antrenor virtual pentru pian, 
contribuind la recuperarea funcției motorii a mâinii. 
(Adamovich S.V. et. al, 2009) 

Tulburări cognitive degenerative 
Studiile au demonstrat că muzica activează rețelele 
neuronale. Expunerea la experiențe muzicale repetate 
contribuie la refacerea legăturilor interneuronale, 
contribuind la   reîmprospătarea rețelei neuronale și la 
creșterea neuroplasticității.  

Tulburarea depresivă 
Reprezintă o afecțiune survenită în situația declinului 
psiho-organic datorat îmbătrânirii, dar poate fi a stare 
comorbidă și în alte afectări neurologice cum sunt boala 
Parkinson, accidentele vasculare cerebrale, sau în 
afecțiuni cronice în care durerea este o componentă 
majoră și afectează profund calitatea vieții. În aceste 
situații efectul terapeutic al muzicii este datorat 
producerii modulațiilor statusului neuro-hormonal. 

Aplicații ale muzicoterapiei în afecțiunile 
cardiovasculare 
În cazul pacienților cu tulburări de ritm cu potențial 
malign (care pot cauza decesul pacientului) este utilizat 
un dispozitiv de monitorizare de la distanță, conectat la 
un sistem capabil să interpreteze traseul ECG înregistrat 
prin intermediul unor senzori. Informația este preluată la 
distanță prin intermediul unei baze de date MIT – BIH. În 
cazul apariției tulburărilor de ritm, este declanșată o 
alarmă care va atenționa medicul. În mod simultan, 
smartphone-ul pacientului va implementa o serie de 
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period of time before specialized medical intervention. 
(Mastnak W., 2015) 

The use of music in cardiovascular therapy began with 
the appearance of Ruth Bright’s book entitled Music in 
geriatric care (1972). Time has confirmed that musical 
therapy is an effective and relatively safe method for 
geriatric patients, especially given that a multitude of 
cardiovascular disorders at this age are accompanied by 
the appearance of depressive disorders. 

Applications of musical therapy to treat pain caused 
by cancer 
A meta-analysis based on 51 pain management studies in 
cancer patients showed that patients in 7 studies had a 
beneficial effect by decreasing the amount of morphine 
used after performing musical therapy sessions. 
(Silverman M.J., 2008) 
Music therapy in cancer patients has a variety of forms, 
namely: vocal song or musical instrument, 
improvisations, compositions. 
The purpose of using music to manage pain in cancer 
seems to have a two-part action mechanism. One is 
influenced by the perception of pain, and the second one 
by a change in the subjective experience of suffering. 
Studies have reported decreasing anxiety in cancer 
patients by applying musical therapy. (Hanser B.S., 
Mandel S.E., 2015) 
Web sites and Facebook apps have been created where 
songs with different themes (love, hope) can be found 
where breast cancer patients can access various songs. 
The Sloan Kettering Cancer Center Memorial Hospital 
has implemented the Pandora Genome Project that allows 
patients to access music specially designed for the 
management of pain and symptoms that accompany 
cancer. Musician Nolan Gasser created “The Wellness 
Suite” - musical creations that have proven effective in 
relieving fatigue, nausea, anxiety. 

PERSPECTIVES OF MUSIC THERAPY 
These are a series of succinct examples of the benefits of 
using digital technology in the application of music 
therapy as a means of therapy. Their effectiveness is 
proof of the need to continue the studies in this field and 
to extend the range of diseases in which there are 
prerequisites for the use of this type of therapy. 
 Referring its use as a method of evidence-based therapy, 
to the duration of music’s existence in human life, we can 
state that modern music therapy is relatively new. 
Although practiced by people undergoing training in this 
area through specialized training, music therapy is not 
supported by a large enough number of studies, which is 
underlined by attempts to perform a comprehensive meta-
analysis. 
Regarding the expertise of musicologists, referring to the 
musical genres used, the data gathered revealed that 
therapists who work with patients over 65 years of age in 
long-term care programs used the musical genres with 
which patients were familiar, to the detriment of some 
original compositions. An interesting point in this regard 
concerns the music used, with reference to the structure 
of good practice guides for writing strategic compositions 
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tonuri muzicale care vor normaliza pentru o perioadă de 
timp frecvența bătăilor cardiace până la intervenția 
medicală specializată. (Mastnak W., 2015) 
Utilizarea muzicii în terapia afecțiunilor cardiovasculare 
a debutat  odată cu apariția cărții autoarei Ruth Bright 
„Muzica în îngrijirea geriatrică“ (1972). Timpul a 
confirmat că muzicoterapia este o modalitate eficientă și  
relativ sigură la pacienții geriatrici, mai ales având în 
vedere faptul că o multitudine de afecțiuni 
cardiovasculare la această vârstă sunt însoțite de apariția 
tulburării depresive. 

Aplicații ale muzicoterapiei în managementul 
durerii din cancer 
 O meta-analiză efectuată pe baza a 51 de studii realizate 
asupra terapiei durerii la pacienții cu cancer a dovedit că 
la pacienții  unui număr de 7 studii au existat beneficii 
concretizate prin scăderea cantității de morfină utilizată, 
după efectuarea ședințelor de terapie prin muzică. 
(Silverman M. J., 2008) 
Terapia muzicală la pacienții cu cancer cunoaște o 
varietate de forme și anume: cântatul vocal sau la un 
instrument muzical, improvizații, compoziții.  
Scopul utilizării muzicii pentru gestionarea durerii în 
cancer pare a avea un mecanism de acțiune pe două 
componente. Una este reprezentată de influențarea 
percepției durerii, iar cea de a doua, de modificarea 
experienței subiective a suferinței. Studiile au raportat 
scăderea anxietății la pacienții cu cancer prin aplicarea 
terapiei muzicale. (Hanser B.S., Mandel S.E., 2015) 
Au fost create web site-uri și Facebook apps unde pot fi 
regăsite cântece cu diferite teme (dragoste, speranță)  
unde pacientele cu cancer la sân pot  accesa diverse 
melodii. Spitalul Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center a implementat Proiectul Pandora Genome, care le 
permite pacienților să acceseze muzica special creată 
pentru managementul durerii și al simptomelor care 
însoțesc boala canceroasă. Muzicianul Nolan Gasser a 
creat „The Wellness Suite“, creații muzicale care s-au 
dovedit eficiente în ameliorarea oboselii, grețurilor, 
anxietății. 

PERSPECTIVE ALE MUZICOTERAPIEI  
Acestea sunt o serie de exemplificări succinte ale 
beneficiilor utilizării tehnologiei digitale în aplicarea 
muzicoterapiei ca modalitate de terapie. Eficiența lor 
constituie dovada necesității continuării studiilor în acest 
domeniu și a extinderii spectrului de afecțiuni în care 
există premisele utilizării acestui tip de terapie.  
Raportând utilizarea sa ca metodă de terapie bazată pe 
dovezi, la durata existenței muzicii în viața omului, 
putem afirma că terapia prin muzică în varianta modernă 
este relativ nouă. Deși este practicată de persoane care 
urmează o instruire în acest domeniu prin efectuarea unor 
formări de specialitate, muzicoterapia nu este susținută de 
un număr suficient de mare de studii, fapt subliniat de 
încercările de a efectua o meta-analiză cuprinzătoare.  
În ceea ce privește expertiza persoanelor care practică 
muzicoterapia, cu referire la genurile muzicale utilizate, 
datele colectate au relevat faptul că terapeuții care 
lucrează cu  pacienți de peste 65 de ani în programe de 
îngrijire pe termen lung au utilizat genurile muzicale cu 
care pacienții erau familiarizați, în detrimentul unor 
compoziții originale. Un aspect de interes în acest sens 
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(Silverman M.J., Hairston M.J., 2005). In the interviews 
used, only 37% of the respondents said they had the 
necessary competency for composition, which was 
acquired during the studies. A promising perspective 
towards the future of music therapy is represented by 
musical improvisation, a way of approach that opens new 
opportunities in this field. 
In the context of the topic, music therapy is a variant of 
home care therapy in patients with chronic conditions. 
The advantages are increased accessibility and, last but 
not least, the easy way in which it can be integrated into 
the chronic illness management plan, music being an 
element already in the life of every individual. This is 
necessary because elderly patients with chronic diseases 
have low adherence to therapy. Other advantages include 
the easy access to and the ongoing technology evolution 
that supports its application at home without the need for 
patient mobilisation, which in some situations would 
contribute to impairing the wellbeing and quality of life 
of patients with chronic conditions. 
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privește muzica utilizată, cu referire la structurarea unor 
ghiduri de bune practici pentru scrierea de compoziții 
strategice. (Silverman M.J., Hairston M.J., 2005). În 
interviurile utilizate, doar 37% dintre respondenți au 
afirmat că dețin competența necesară pentru compoziție, 
aceasta fiind dobândită pe parcursul studiilor. O 
pespectivă promițătoare în direcția viitorului 
muzicoterapiei este reprezentată de improvizația 
muzicală, modalitate de abordare care deschide noi 
oportunitați în acest domeniu. 
În contextual temei abordate, muzicoterapia constituie o 
variantă de terapie în îngrijirile la domiciliu la pacienții 
cu afecțiuni cronice. Avantajele constau în accesibilitatea 
crescută și nu în ultimul rând în modul facil în care poate 
fi integrată în planul de management al afecțiunilor 
cronice, muzica fiind un element deja existent în viața 
oricărui individ. Această afirmație se impune deoarece 
pacienții vârstnici cu boli cronice au o aderență scăzută la 
terapie. Alte avantaje sunt reprezentate de accesul facil și 
de evoluția permanentă a tehnologiei care vine în 
sprijinul aplicării acesteia la domiciliu, fără a necesita 
deplasarea pacientului, fapt care în anumite situații ar 
contribui la afectarea stării de bine și a calității vieții 
pacienților cu afecțiuni cronice. 




