
 
La UIB i el Servei de Salut de les Illes Balears  

han format dotze comares 
 
 
Dotze noves comares, la quarta promoció de les Illes Balears, reben a Son Lledó, a la 
UIB, el diploma d’especialització en Infermeria Obstètrica i Ginecològica. Cinc 
comares han completat la formació a l’Hospital Son Dureta, quatre a Son Llàtzer, i tres 
a l’Hospital de Manacor i als centres d’Atenció Primària. Des de 2007 s’estan formant 
tres comares més entre la UIB i l’Hospital Can Misses d’Eivissa, que l’any que ve es 
convertiran en la primera promoció de comares formades a Eivissa. 
 
Les infermeres obtenen la diplomatura després de cursar tres anys d’estudis en diferents 
universitats espanyoles, entre les quals hi ha la Universitat de les Illes Balears. Per 
poder cursar l’especialització en Infermeria Obstètrica i Ginecològica han de passar un 
examen comú per a tot l’Estat, l’IIR (Infermera Interna Resident), el qual els permetrà 
triar plaça en alguna de les unitats docents que s’ofereixen arreu d’Espanya. Aquest 
examen tan sols dóna accés a les unitats docents a menys del 10 per cent de les aspirants 
a cursar aquesta especialitat, per la qual cosa obtenir una plaça com a resident es 
converteix en una aspiració que és molt complicat assolir.  
 
A les Illes Balears fins ara s’han ofert dotze places de formació de comares, les quals 
duen a terme l’especialització entre la Universitat de les Illes Balears, que imparteix la 
teoria, i els hospitals públics de Manacor, Son Llàtzer i l’Hospital Universitari Son 
Dureta, i els centres d’Atenció Primària a les Illes Balears. A partir de l’any 2007 es 
formen tres comares més, les quals faran la teoria a la UIB i la pràctica a l’Hospital Can 
Misses d’Eivissa.  
 
Aquesta és la quarta promoció de comares formades a les Illes Balears. El programa de 
formació, que té una durada de dos anys, estableix dos cursos de 1.800 hores. Les 
diplomades en Infermeria reben formació i presten el seu servei, en l’àmbit hospitalari, 
a les unitats de parts, nounats, gestants de risc, fisiopatologia fetal i ginecologia i 
obstetrícia. Pel que fa als centres de salut, es formaran en les àrees de control prenatal, 
educació maternal, ginecologia i obstetrícia, atenció domiciliària, planificació familiar, 
diagnòstic precoç de càncer ginecològic i de mama, menopausa i programes educatius 
comunitaris. 
 
Les competències de les comares es desenvolupen en l’àmbit hospitalari i d’Atenció 
Primària, i se centren en l’assistència a la dona en els períodes prenatal, intrapart i 
postpart, amb el suport dels mitjans clínics i tècnics adients. També s’ocupen d’atendre 
el nounat sa, fins als 28 dies de vida, i de promoure activitats de prevenció de la salut 
reproductiva i sexual de la dona des de l’adolescència fins al climateri. 
 
 


