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In aansluiting op mijn rapporten no.127387 en
132216 resp. d.d. 25-1-1952 en 10-3-1952, heb ik de eer
Uwe Excellentie te berichten, dat op 12 en 13 Januari
j.l. te Home een zitting plaats vond van het uitvoerend
comité ter voorbereiding van de internationale conferentie van medici. Omtrent het besprokene werd het volgende
bekend.
Het congres zal v/orden aangeduid als "Congres
médical pour l'étude des conditions de vie aetuelles"
en worden gehouden in Italië op 29» 30 en 31 Mei a.s..
De plaats zal nog nader worden vastgesteld door het
Italiaanse voorbereidingscomité, dat hierbij rekening
zal moeten houden met de mogelijkheid een goed onderkomen
te verschaffen aan de 500 a 60Ö gedelegeerden, die, naar
men hoopt, de bijeenkomst zullen bijwonen. In dit getal
zijn ca. 150 gedelegeerden uit Italië mede begrepen.
De agenda omvat vier punten, t.w.:
1) De levensomstandigheden en de gezondheid der volkeren.
2) De terugslag van de oorlog op de lichamelijke en
geestelijke gezondheid.(Hierover zullen verschillende
rapporten worden uitgebracht: de omstandigheden, waarin de jeugd verkeert, het moederschap tijdens en na
de oorlog, de gevolgen van de oorlog op de physieke
gesteldheid van de volken, de sanitaire toestanden in
de koloniale landen en de gevolgen van de oorlog op
de mentale gezondheid.)
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3) 2>« plichten van de medicus tegenover genoemde problemen. (Dit punt wordt onderverdeeld in een algemeen
rapport en een rapport over de vraagstukken, welke
worden gesteld door de moderne wapenen.)
4} Culturele mtwisseling op medisch, gebied.
Prof „dr.B.GÖ&ÏEB uit ieicïen aal warden uitgenodigd $en
referaat te houden over hét eerste prograaottapimt« IDö
diverse landelijk® comité* e van voorbereiding worden verzocht hem alle gegevens te verschaffen, welke zij nuttig
achten voor aijn "betoog.
TToor de fin.sa.eieririg van het congres rekent men
op de medewerking van, de doktersorganisaties -van d® ver~
schillende landen. Een groot gedeelte van de kosten ssal»
naar m&n hoopt, gedekt worden door bijdragen van de fabrikanten van ea handelaars in medicamenten en medische instrumenten, welke zullesa exposeren op een te houden tentoonstelling»
internationale secretariaat heeft aes landen.
aangeweaea uit welker delegaties een vice-president van
het congres zal worden gekozen-, ïot dese landen behoort
ook ïTederlartd,

