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 چکیده

های مزمن در جهان رو به افزایش است و سهم بسیار نامتناسبی جمعیت مبتال به بیماری مقدمه:  

های روان، دومین اند و در بین اختالالت مزمن، بیماریسالمت را به خود اختصاص دادهاز منابع مراقبت 

باشد. این بیماران، نیاز به خدمات های زندگی با ناتوانی میعامل اصلی بار بیماری جهانی، از نظر سال

قابل توجهی در  مراقبتی متعدد و پیگیرانه دارند ولی اغلب دچار نقایص شناختی، ارتباطی، عملکردی و نقص

های اجتماعی و قضاوت هستند؛ به طور بالقوه، توانایی آنان برای دستیابی به خدمات مناسب کاهش مهارت

-یابد. برای پاسخ به نیازهای مراقبتی این دسته از بیماران و همچنین کاهش بار بیماری و کاهش هزینهمی

که در این میان مدیریت موردی، به عنوان یک های مراقبت سالمت، راهبردهای مختلفی توسعه یافته است 

 .باشدها میتداوم مراقبت ترین هدف آننوآوری توانمند، ظهور پیدا کرده است که اساسی

های هوم کر زدایی و مراقبتبنا به جدید بودن موضوع مدیریت موردی در کشور و تاکید بر موسسه  

ی حاضر با ش مدیریت پرستاری در این زمینه، مطالعهیا مراقبت در منزل در اختالالت مزمن روانی و نق

تحلیل راهبردی در مورد استقرار رویکرد مدیریت موردی مراقبت پیگیر در اختالالت روانی تبیین  عنوان

 انجام شد. 1399مزمن از دیدگاه مدیران بیمارستان روزبه دانشگاه علوم پزشکی تهران، در سال 

مند با رویکرد گرانهایم و عه کیفی توصیفی با رویکرد تحلیل محتوی جهتی حاضر، مطالمطالعه :کار روش

در بیمارستان روزبه وابسته به دانشگاه علوم  1399الندمن است و از نظر زمان مقطعی است و در سال 

ها مرتبط با موضوع و پدیده گیری،  هدفمند  بوده است و تعداد نمونهپزشکی تهران انجام شد. روش نمونه

ها  انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل تیم رهبری و مدیریت بیمارستان روزبه در اشباع دادهتا   مطالعه تحت

ها، به صورت مصاحبه فردیِ عمیق ساختارمند و چهره آوری دادهبخش درمان و پرستاری بوده است و جمع

 به چهره  انجام گردید.

 یسن یدامنهو  درصد از مشارکت کنندگان، زن ۷/۷۷ .مصاحبه انجام شد 9مطالعه  نیدر ا :هایافته

درصد مدرک  3/33ارشد،  یمدرک کارشناس درصد ۵/۵۵سال( بوده.  ۴۷سال تا  ۲۷کنندگان )مشارکت

 حاصل از جینتا .بود ریسال متغ ۲3تا  ۵ بین  یکار یسابقه .داشتند یدرصد مدرک دکتر 1/11و  سانسیل

 تیو  در نها یکد فرع 1۲۵کد باز و  3۶۰، مشابه یو ادغام کدها یرتکرا یبعد از حذف کدها ها،تحلیل داده

 استخراج گردید. یاصل یطبقه ۶۰

محوریت طبقات اصلی حاصل از تحلیل راهبردی استقرار مدیریت موردی در بیمارستان بر  :نتیجه گیری

می، قانونمند و آشنا سازی تیم حاکمیتی بیمارستان با این رویکرد؛ تدوین و طراحی چارت سازمانی رس

واحد  یساز کپارچهیدار مدیریت موردی؛ ارائه مراقبت منظم مبتنی بر ارزیابی مداوم نیاز مددجویان؛ برنامه

ی پزشکی خانواده و ی؛ چابک سازی برنامهاجتماع یمددکار ای /یمورد تیریبا چارت مد ماریآموزش به ب

ای برای ای و چند رشتهپرونده سالمت الکترونیک مددجویان با رویکرد همکاری و هماهنگی بین رشته

 استحصال مراقبت پیگیرانه با محوریت مدیر موردی، متمرکز بود.  

        

 مدیریت موردی، تداوم مراقبت، مدیر موردی، بیماری روانی مزمن:  هاکلیدواژه
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Abstract 

 

Introduction: Case management is an approach of health care that ensures the continuity of 

care and solutions to enhance and improve coordination between professions. 

Case management is an approach that reduces costs, increases patient satisfaction, and 

promotes patient safety and quality of care through training, identification of service 

resources, communication an approach coordination, support, and facilitation of services 

Methods: This study was conducted with a qualitative approach and using the directional 

content analysis method. Participants included leadership and management team of Roozbeh 

Hospital in the field of treatment and nursing, who were included in the study by purposive 

sampling method and were interviewed face to face and structured, based on components of 

case management.  

Results: In this study, 9 interviews were conducted. 77.7% of the participants were female 

and 22.2% were male. The age range of the participants was (27 to 47 years). 55.5% of the 

participants had a master's degree, 33.3% of the participants had a bachelor's degree and 

11.1% of the participants had a doctorate degree and their work experience varied from 5 to 

23 years. The results of data analysis, after removing duplicate codes and merging similar 

codes, 360 primary code and 125 subthemes  were extracted and finally 60 main themes. 

Conclusions: The focus of the main classes resulting from the strategic analysis of the 

establishment of case management in the hospital on familiarizing the hospital management 

team with this approach; Develop and design a formal, legal and case management 

organizational chart; Provide regular care based on ongoing assessment of client needs; 

Integrating the patient education unit with a case management chart and / or social work; The 

agility of the family medical plan and the client's electronic health record was focused on an 

interdisciplinary and multidisciplinary approach to obtaining follow-up care centered on the 

case manager. 
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