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Durant més de vint anys, el Dartmouth Atlas Project ha documentat una gran quantitat de variacions en com es
distribueixen i s’utilitzen els recursos mèdics als Estats Units. El projecte utilitza dades de Medicare per tal de
proporcionar informació i anàlisis d’abast nacional, regional i dels mercats locals, així com d’hospitals a títol individual i
dels seus metges associats.
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Institute for Clinical
Evaluative Sciences
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Els atles d’investigació de l’ICES són estudis exhaustius que ofereixen informació als proveïdors, els planificadors i els
legisladors sobre l’eficàcia del sistema sanitari d’Ontàrio. A la vegada que cobreixen un ventall de temes relacionats
amb el sistema i amb cada malaltia específica, els atles descriuen les fallides geogràfiques de models regionals de
serveis sanitaris. També s’ofereixen conclusions, implicacions i recomanacions en matèria de polítiques al respecte,
per tal de contribuir a una millora de la qualitat i la presa de decisions en el dinàmic àmbit de l’atenció sanitària.

Germany

Bertelsmann Stiftung

Ara com ara, el Healthcare Fact Check ha publicat dues compilacions d’informes que il·lustren breument els diferents
tipus de variacions regionals en l’atenció sanitària, i van d’una intervenció per cesària a la col·locació d’una pròtesi de
genoll. El primer informe es va publicar el 2011 i el segon el 2015, per la qual cosa permeten fer comparacions de les
variacions regionals al llarg del temps.
Juntament amb aquestes compilacions d’informes també hem publicat informes temàtics monogràfics sobre temes
sanitaris pertinents, com ara la prescripció d’antibiòtics als nens o el tractament de la depressió. Els informes temàtics
il·lustren el marge de variacions en diferents àrees, les seves causes subjacents, les possibles solucions, i ofereixen
informació rellevant i recomanacions per a l’acció al públic.
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L’atles de Healthcare Variation elabora mapes molt entenedors, gràfics, taules i comentaris que subratllen les
variacions per zona geogràfica en el proveïment i la utilització de serveis sanitaris específics i els seus resultats.
L’Atles ha estat concebut per suscitar debat i plantejar preguntes sobre la utilització i subministrament de serveis
sanitaris entre el personal clínic, els usuaris o els proveïdors de serveis sanitaris i per estimular la millora a través del
debat.
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Atles electrònic que cartografia la distribució regional d’assumptes relacionats amb la salut i està destinat a
professionals de la salut, com ara els consellers polítics del ministre de salut, benestar i esports holandès, autoritats
regionals i locals i membres dels equips d’atenció sanitària municipal.
L’Atles Nacional treballa en col·laboració amb el Dutch National Compass of Public Health, la porta a la informació en
matèria de salut i malaltia, factors de risc, atenció i prevenció.
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La sèrie d’Atles Variations NHS pretén ajudar a prendre decisions en l’àmbit local per tal d’incrementar el valor del que
la població rep dels recursos que es destinen a la seva atenció mèdica. També és una eina útil per les variacions
inexplicades, la identificació i la prevenció de les variacions injustificades i ajuda l’equip clínic a comprendre què està
passant en la seva àrea i en què els cal centrar-se per millorar l’atenció que dispensen.
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