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ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Νίκανδρος Γ. Μπούρας
Καθηγητής Ψυχιατρικής

Ο Νίκανδρος Μπούρας είναι ομότιμος
καθηγητής της Ψυχιατρικής στο Ινστιτούτο
Ψυχιατρικής,
Ψυχολογίας
και
Νευροεπιστημών του King’s College του
Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Γεννήθηκε
και μεγάλωσε στην Πάτρα και σπούδασε
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Ειδικεύθηκε στη Νευρολογία και
Ψυχιατρική στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο.
Από το 1974 ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Διετέλεσε επί σειρά ετών
Διευθυντής και τακτικός Καθηγητής της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής
της Ιατρικής Σχολής του Νοσοκομείου Guy’s του Λονδίνου. Υπήρξε από τους
πρωτεργάτες της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στη Βρετανία και των
προγραμμάτων αποασυλοποίησης και ανάπτυξης κοινωνικών υπηρεσιών ψυχικής
υγείας στη κοινότητα. Το κλινικό, ερευνητικό, διδακτικό και ακαδημαϊκό του
έργο, κυρίως στον τομέα της κοινωνικής ψυχιατρικής και στην τεκμηρίωση της
αποτελεσματικότητας μοντέλων παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, είναι
ευρύτατο. Έχει δημοσιεύσει πολλά επιστημονικά άρθρα και βιβλία, αρκετά από
τα οποία μεταφράστηκαν σε διάφορες γλώσσες. Πολλοί, από τους εκπαιδευθέντες
από τον Καθηγητή Νίκανδρο Μπούρα συνεργάτες του, βρίσκονται σήμερα σε
διάφορες ηγετικές κλινικές και ακαδημαϊκές θέσεις στη Βρετανία και άλλα μέρη
του κόσμου. Είναι επίσης εταίρος του Royal College of Psychiatrists του Royal
Society of Medicine και επίτιμο μέλος του World Psychiatric Association.
Τα τελευταία χρόνια είναι διευθυντής του Maudsley International, βασικοί
σκοποί του οποίου είναι η προαγωγή της παγκόσμιας ψυχικής υγείας, μέσω της
ανάπτυξης εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων με δραστηριότητες σε
διαφορετικές κυρίως αναπτυσσόμενες χώρες. Επίσης, είναι επικεφαλής της
ερευνητικής ομάδας του Daedalus Trust, το οποίο ερευνά την προσωπικότητα και
την συμπεριφορά ατόμων σε ηγετικές θέσεις, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών,
διοικητών μεγάλων επιχειρήσεων και τραπεζών, κ.ά. Συμμετέχοντας όλα αυτά τα
χρόνια σε διεθνείς επιστημονικές οργανώσεις, ανέπτυξε παράλληλα έντονη
κοινωνική και πολιτισμική δράση στον Ελληνισμό της Διασποράς και είναι από
τα ιδρυτικά μέλη της Παγκόσμιας Ελληνικής Βιοϊατρικής ΄Ενωσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Προσφώνηση από την Πρύτανι του Πανεπιστημίου Πατρών,
Καθηγήτρια Βενετσάνα Ε. Κυριαζοπούλου

Χαιρετισμός από τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας,
Καθηγητή Δημήτριο Μ. Καρδαμάκη

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής,
Καθηγητή Δημήτριο Στ.. Γούμενο

Παρουσίαση του τιμώμενου
από τον Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής
Φίλιππο Π. Γουρζή

Αναγόρευση του Καθηγητή Νίκανδρου Γ. Μπούρα
σε Επίτιμο Διδάκτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας
από τον Κοσμήτορα, Καθηγητή Δημήτριο Μ. Καρδαμάκη

Ανάγνωση του Τίτλου του Επιτίμου Διδάκτορος
από την Πρύτανι του Πανεπιστημίου Πατρών

Περιένδυση του τιμώμενου με την τήβεννο
και επίδοση του μεταλλίου του Πανεπιστημίου Πατρών
από την Πρύτανι στον τιμώμενο

Ομιλία του τιμώμενου, Καθηγητή Νίκανδρου Γ. Μπούρα,
με τίτλο:
«Ψυχική Υγεία τον 21ο αιώνα»

Δεξίωση

