
Banc de Sang i Teixits 
Passeig Taulat, 106-116 
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La Direcció de Persones i  Valors 
 

 
Metge/Metgessa per Donació 

(BST GIRONA) 
 
 

Missió: 
 

Garantir que el procés de la donació es realitza segons els protocols del BST 
 

Responsabilitats i funcions principals: 
 

1  Dur a terme l’entrevista mèdica prèvia a la donació. 

2. Informar i resoldre les consultes mèdiques dels donants. 

3. Fer difusió de tots els tipus de donacions i col·laborar en la seva promoció.  

4. Formació i tutelatge al personal de nova incorporació. 

5. Assistir mèdicament els donants amb complicacions o efectes adversos i dur a 

terme o supervisar el seguiment i registre d’Hemovigilància. 

6. En el cas de Facultatius de Donació de Servei Hospitalari, informar els donants 

amb resultats patològics i, si s’escau, fer seguiment. Enviar informe o 

contactar amb els metges responsables per informar-los de resultats 

patològics. 

7. Donar suport i col·laborar amb promoció en campanyes de donació, xerrades, 

etc. 

8. Complir amb les funcions que estableix el Manual de Prevenció, (M-RH-301), 

Qualitat i Medi ambient (C-SQ-001-008) 

 

Competències: 
 

Comunicació Empàtica, Gestió del canvi e Innovació, Assertivitat y Gestió 

Conflictes, Impulsor del Coneixement, Iniciativa y Orientació a Resultats, Rigor, 

Planificació y Coordinació, Trabajo en Equipo i Vocació de Servicio 
 

 

Requisits: 
 

Titulació oficial: Estar en possessió del títol de Medicina y Cirurgia 
 

Oferim: 
 

Oferim un lloc de treball amb les següents característiques: 
 

 Lloc de treball: Facultatiu/va de Donació - BST GIRONA 

 Centre de treball del Banc de Sang i Teixits situat a l’Hospital Universitari de 

Girona Dr. Josep Trueta 

 Detalls de la jornada: 
 

 
- % Jornada: 17,77% 

- Horari Específic: flexible 
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La Direcció de Persones i  Valors 
 

 Durada del contracte: temporal fins el 31/12/2019 

 Incorporació: setembre 2019 

 Retribució: segons normativa legal vigent 
 
 

Persones interessades 

 
Enviar cv actualitzat a mgleiva@bst.cat, especificant la referència “DONACIÓ 

GIRONA” 

 
Telèfon de contacte: 93 557 35 52 (Gracia Leiva). 
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