Svjetska konferencija WOOMB International

Od 12. do 14. svibnja ove godine u Zagrebu se održala međunarodna konferencija Svjetske
organizacije za Billingsovu ovulacijsku metodu® (WOOMB International) u organizaciji Centra
za prirodno planiranje obitelji i Nadbiskupijskog pastoralnog instituta iz Zagreba. WOOMB
International je organizacija koja okuplja podučavatelje i promotore Billingsove ovulacijske
metode iz cijeloga svijeta (WOOMB = World Organisation of Ovulation Method Billings), a
Centar za prirodno planiranje obitelji je član te organizacije. Naslovna tema konferencije bila je
„Otvorenost životu i Billingsova ovulacijska metoda“.
Na konferenciji je prisustvovalo oko 150 podučavatelja i promotora Billingsove ovulacijske
metode®. Više od stotinu sudionika došlo je iz inozemstva, točnije iz 23 zemlje sa svih 5
kontinenata svijeta! Međunarodni govornici iz Francuske, Španjolske, Velike Britanije, Italije,
Čilea, Slovačke, Egipta, Australije i Hrvatske iznijeli su različite aspekte primjene Billingsove
ovulacijske metode, te raspravljali o njenoj ulozi u bračnom i obiteljskom životu.
Premda dolaze iz različitih krajeva i
govore različite jezike, svi su
sudionici
bili
ujedinjeni
u
zajedničkoj želji da slušajući iskusne
svjetske i europske poznavatelje
ove metode obogate svoje znanje i
ponovno se oduševe za predan rad
na širenju ove metode u svojim
gradovima i svojim zemljama.
Tijekom službenog dijela programa,
a
posebno
na
Svečanoj
konferencijskoj večeri osjećao se duh jedinstva i pripadnosti jednih drugima, pripadnosti
zajednici ljudi koji dijele iste vrijednosti i isto uvjerenje o važnosti i dobrobitima Billingsove
ovulacijske metode za život pojedinaca, obitelji i društva.
Billingsova ovulacijska metoda je metoda planiranja obitelji koja se temelji na suvremenim
znanstvenim spoznajama. Praćenjem znakova plodnosti žena može prepoznati razdoblja
plodnosti i neplodnosti, a također i primijetiti promjene koje mogu upućivati na pojavu
bolesti. To je znanje koje svakoj ženi i paru pruža mogućnost informirane brige o vlastitom
zdravlju i planiranja obitelji na jednostavan, pouzdan, zdrav i prirodan način. Primjena
Billingsove ovulacijske metode u braku i obitelji donosi mnoge dobrobiti za odnose u braku,
za prihvaćanje života i odgoj djece za vrijednosti u radosnom okruženju.
Na konferenciji su sudjelovali i brojni zdravstveni djelatnici koji su svoje znanje o primjeni
Billingsove ovulacijske metode u dijagnostici i liječenju poremećaja reproduktivnog zdravlja i
plodnosti mogli obnoviti i proširiti na jednodnevnom tečaju pod nazivom „Praćenje plodnosti

od menarhe do menopaze – dobrobiti za zdravlje“. Tečaju je prisustvovalo i dvadesetak
zdravstvenih djelatnika iz Hrvatske koji su izrazili svoje oduševljenje vrijednim i za njih posve
novim spoznajama o plodnosti žene. Sudjelovanje na tečaju bodovale su Hrvatska liječnička
komora, Hrvatska ljekarnička komora i Hrvatska komora medicinskih sestara.
Veći dio sudionika je nakon završetka konferencije nastavio druženje i učenje tijekom
četverodnevnog tečaja za podučavatelje Billingsove ovulacijske metode. Podijeljeni u tri
skupine na temelju poznavanja i iskustva u podučavanju, polaznici su mogli kroz interaktivan
rad produbiti svoje znanje i razmijeniti iskustva. Posebna pažnja se na ovom tečaju pridavala
osposobljavanju podučavatelja za individualni rad sa ženama i parovima, kako bi bili u stanju
pouzdano i odgovorno voditi parove kroz razdoblje učenja metode i stjecanja samostalnosti
u njenoj primjeni.
Ovo je prva konferencija Svjetske organizacije za Billingsovu ovulacijsku metodu® koja se
održala u Europi, te nam je velika čast što je upravo Hrvatska odabrana za domaćina ovog
skupa. Sudionici konferencije izrazili su veliko zadovoljstvo organizacijom konferencije,
sadržajem predavanja i radionica, te ozračjem koje je vladalo tijekom konferencije i tečajeva.
Oduševljeni su gostoljubivošću Hrvata i ljepotom naše domovine. Sa sobom su ponijeli,
pored materijalnih uspomena, mnoga lijepa sjećanja, nova prijateljstva i obnovljeni
entuzijazam za širenje prirodnog planiranja obitelji i promociju zdravlja i obiteljskih
vrijednosti. Nakon ovakve konferencije možemo još više vjerovati da će angažirano
djelovanje promicatelja znanstveno utemeljenog prirodnog planiranja obitelji pomoći
pojedincima, bračnim parovima, obiteljima i cijelom društvu u izgrađivanju tih vrijednosti te
duhovnoj i demografskoj obnovi Hrvatske i Europe.
Snažni dojmovi i želja da se još više
angažiraju zahvatili su i skupinu liječnika,
te podučavateljica i promicatelja
Billingsove ovulacijske metode iz svih
dijelova Hrvatske. Taj novi polet i žar
vrijedan je plod ove konferencije. Njega
treba dalje poticati i njegovati kako bi se
pokrenule nove inicijative u izgradnji
sustavne promocije i edukacije hrvatske
javnosti s konačnim ciljem da baš svaka
žena i svaki par upozna Billingsovu ovulacijsku metodu i primi sve dobrobiti koje donosi život
u skladu s vrijednostima ove metode.
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