Perfil i trajectòria professional
per a la seva publicació al Portal de la transparència*
Dades d'identificació
Nom i cognoms

ELENA MOLTÓ LLARENA
Càrrec actual

Directora mèdica de l'Hospital Sociosanitari Francolí
Departament, organisme o ens públic d'adscripció

Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS)

Perfil
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic)

-

Llicenciada en Medicina i Cirurgia a la Universitat Central de Barcelona l'any 1979
Especialista en Medicina Interna l'any 1984
Diploma de Certificació de la Competència en Medicina Familiar i Comunitària.
Novembre 2003
Prova d'avaluació clínica objectiva i estructurada(ACOE).Novembre 2003
Especialista en Medicina Familiar i Comunitària l'any 2006
Títol de Màster en Gerència d'Entitats Proveïdores de Serveis de Salut, amb
Qualificació final d'Excel·lent. Dates de realització: 26-01-2011 a 25-05-2012

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic)

- 1979-1985: Metge Resident de la Especialitat de Medicina Interna a l'Hospital de Sant Pau
i Santa Tecla de Tarragona.
- 1985-1986: Metge Adjunt de la Especialitat de Medicina Interna a l'Hospital de Sant Pau i
Santa Tecla de Tarragona.
- 1987-1996: Metge Internista a l'Hospital Cruz Roja de Tarragona.
- 1987-1998: Pràctica privada de Medicina Interna a Tarragona
- 1996-1998: Metge Internista a la Clínica Monegal de Tarragona.
- Des de l'1 de agost de 1997 fins el 18 de novembre de 1997: substitució per vacances de
diferents metges especialistes al CAP Sant Pere de Reus.
- Des de el 19 de novembre de 1997 fins el 15 de febrer de 1998: Consultora de Medicina
Interna al CAP Sant Pere de Reus.
- Des de el 16 de febrer de 1998 fins 31 de maig 2006 : Metge EAP al CAP Sant Pere de
Reus (ABS Reus 2).
- Des de 1 de juny de 2006 fins l'actualitat: Metge a l'Hospital Sociosanitari Francolí de
Tarragona.
- Des de l'1 de març de 2010 fins l'1 d'octubre de 2010 :
o coordinadora dels facultatius a l'Hospital Sociosanitari Francolí de Tarragona
- Des de l'1 d'octubre de 2010 fins l'actualitat: Directora mèdica de l'Hospital Sociosanitari
Francolí de Tarragona
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Informació addicional
Altra informació rellevant

- Miembro del equipo investigador del estudio ENEAS(Vita-Invest)” Ensayo clínico en Fase
III para evaluar la eficàcia y la Seguridad de una associación a dosis fijas de Enalapril y
Nitrendipino en pacientes hipertensos con respuesta insuficiente a la monoteràpia con
enalapril
- Participación en el estudio español multicéntrico, paralelo, doble ciego, aleatorizado y
controlado con placebo, para prevenir o retrasar el desarrollo de diabetis tipo 2 en
sujetos con alteración de la homeostasis glucídica tratados con acarbosa en Atención
Primaria(PREDIAP)-2000
- Participació en el estudi” Atenció a pacients amb Ictus en fase post-aguda en Centres
socio-sanitaris de Catalunya: característiques dels pacients i avaluació de recursos”
com coordinador de l'estudi al centre Hospital Socio-Sanitari Francolí.
- Aquest estudi s'ha desenvolupat d'abril 2010 a abril 2011 coordinat per l'Institut de
l'Envelliment de la UAB amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya ( Plans Directors Socio-Sanitari i de la Malaltia Vascular Cerebral)
- Formar part de la Xarxa d'investigadors acreditats per l'AGICAP (Agència de Gestió
d'Investigació Clínica en Atenció Primària)
- Més de 50 comunicacions, posters i contribucions en Congressos i Jornades.
- Una comunicació amb premi a la millor comunicació oral.
- Autor i coautor en 7 publicacions en revistes nacionals i internacionals.
- Realització de 12 cursos homologats des de 2014
- Idiomes: anglès, alemany i francès: Nivell mitjà.
§ nivell D de Català.

Data d'actualització

30 de juliol 2019
* Aquesta informació es requereix a l'efecte de publicar-la en compliment de l'article 9.1.b) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de
dades personals. La veracitat del contingut d'aquesta fitxa és responsabilitat del propi professional.
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