Δρ. Σάββας Καδής MD MRCP (UK)
Τέως Διευθυντής Γαστρεντερολογικής και Ηπατολογικής Κλινικής, Queen Elizabeth
Hospital, Gateshead, Newcastle upon Tyne, UK.
Ο Δρ. Καδής αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Βιέννης, στην
Αυστρία, το 1992. Στη συνέχεια ειδικεύθηκε στη Γαστρεντερολογία και Ηπατολογία
για 8 χρόνια σε πανεπιστημιακά Νοσοκομεία του Manchester και του Liverpool στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Από το 1996 είναι μέλος του Βασιλικού Κολλεγίου Παθολόγων
του Ηνωμένου Βασιλείου.
Από το 2001 εώς το 2006 ήταν διευθυντής της γαστρεντερολογικής και ηπατολογικής
μονάδας στο Queen Elizabeth Hospital, Gateshead, Newcastle upon Tyne.
Μετά την επιστροφή του στην Κύπρο το 2006 εξασκεί ιδιωτική ιατρική στο
Αρεταίειο Νοσοκομείο. Ο Δρ. Καδής έχει πολύχρονη εμπειρία σε
γαστρεντερολογικές και ηπατολογικές παθήσεις, όπως γαστροοισοφαγική
παλινδρόμηση, πεπτικό έλκος και αιμορραγία πεπτικού συστήματος, κοιλιοκάκη,
ασθένειες και κάψουλα λεπτού εντέρου, φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου (ελκώδη
κολίτιδα και νόσο του Crohn), εκκολπωμάτωση, ασθένειες παγκρέατος, κίρρωση κλπ.
Έχει εμπειρία 35000 ενδοσκοπήσεων (γαστροσκοπήσεις, κολονοσκοπήσεις, ERCP
κλπ). Στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η κοιλιοκάκη, η ελκώδης
κολίτιδα και η νόσος του Crohn, η θεραπευτική ενδοσκόπηση, οι διαστολές
οισοφάγου και εντέρου, ERCP, stents οισοφάγου, πυλωρού και εντέρου, η διαστολή
αχαλασίας, η θεραπεία κιρσών οισοφάγου και αιμορραγίας πεπτικού συστήματος, η
θεραπεία παθήσεων λεπτού εντέρου με εντεροσκόπηση με μπαλόνι, η εξαγωγή
ευμεγέθων πολυπόδων στομάχου και εντέρου, οι γαστροστομίες και η θεραπεία με
Argon Plasma Coagulation.
Aπό τον Φεβρουάριο του 2019 είναι πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών
Νοσηλευτηρίων.
Ο Δρ. Καδής έχει παρουσιάσει σε συνέδρια του Ηνωμένου Βασιλείου και της
Ευρώπης και έχει δημοσιεύσεις σε έγκριτα ιατρικά περιοδικά.

Dr. Savvas Kadis MD MRCP (UK)
Former Consultant Gastroenterologist and Hepatologist in Queen Elizabeth Hospital,
Gateshead, Newcastle upon Tyne, UK.
Dr Kadis graduated from the Medical School of the University of Vienna, Austria, in
1992. Following that he specialised in Gastroenterology and Hepatology for 8 years in
University Hospitals of Manchester and Liverpool in United Kingdom. He has been a
Member of the Royal College of Physicians since 1996. In 2001 Dr. Kadis was
appointed as a Consultant Gastroenterologist and Hepatologist in Queen Elizabeth
Hospital in Gateshead, Newcastle upon Tyne. He served in this post for 5 years until
he returned to Cyprus in 2006 to practice private medicine in Aretaeion Hospital.

Dr Kadis has got extensive experience in all aspects of Gastroenterology and
Hepatology including gastroesophageal reflux, peptic ulcer disease and haemorrhage,
coeliac disease, small bowel disease and capsule endoscopy, inflammatory bowel
disease (ulcerative colitis and Crohn’s disease), diverticular disease, pancreatic
disease, cirrhosis etc.
He has performed over 35000 endoscopic procedures (gastroscopies, colonoscopies,
ERCP’s etc).
His special interests include coeliac disease, ulcerative colitis and Crohn’s disease, all
aspects of therapeutic endoscopy including oesophageal and colonic dilatation and
stents, ERCP, dilatation of achalasia, endoscopic treatment of oesophageal varices
and haemorrhage from the gastrointertimal tract, management of small bowel disease
with balloon enteroscopy, removal of large polyps in stomach and colon,
gastrostomies and treatment with Argon Plasma Coagulation.
Since February 2019 he is the chairman of the Cyprus Private Hospitals Association.
Dr Kadis has presented in meetings in United Kingdom and across Europe and has
published in several PubMed recognized medical journals.

