
N ქალაქი კლინიკის პროფილი კლინიკის დასახელება
მისამართი/ტელეფონის 

ნომერი

1 თბილისი

ამბულატორია/ოჯახის ექიმი/სამუშაო 
საათები: ორშაბათი-პარასკევი 10:0-18:00, 

(გეგმიური ამბულატორია 50% 
თანადაფინანსებით გამონაკლისების 

გარეშე, სამკურნალო მასაჟი 50% 
ფასდაკლებით)

შპს „ნიუმედი “
ქ.თბილისი, მარიჯანის # 4 ; ტელ: 
2479811

2 თბილისი
ამბულატორია/ოჯახის ექიმი/სამუშაო 
საათები: ორშაბათი-პარასკევი 10:00-

18:00სთ
შპს მედ ინვესტმენტი

ქ.თბილისი, აბულაძის # 7; ტელ: 
22913119

3 თბილისი
ამბულატორია/ოჯახის ექიმი/სამუშაო 
საათები: ორშაბათი-პარასკევი 10:00-

18:00სთ
შპს სამედიცინო ჰოლდინგი 23

ქ.თბილისი, ხიზანიშვილის 28; ტელ: 
2588866

4 თბილისი
ამბულატორია/ოჯახის ექიმი/სამუშაო 
საათები: ორშაბათი-პარასკევი 10:00-

18:00სთ
შპს მედისონ ჰოლდინგი ქ.თბილისი,კალაუბნის 12; ტელ:2470606

5 თბილისი
ამბულატორია/ოჯახის ექიმი/სამუშაო 
საათები: ორშაბათი-პარასკევი 10:00-

18:00სთ

შპს თბილისის 25-ე მოზრდილთა 
პოლიკლინიკა

ქ.თბილისი, ჭიჭინაძის #11; ტელ: 
2401661

6 თბილისი
ამბულატორია/ოჯახის ექიმი/სამუშაო 
საათები: ორშაბათი-პარასკევი 10:00-

18:00სთ

ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი 
"ჰიპოკრატე"

ქ.თბილისი, ნინოშვილის N23; 
ტელ:2940558; 2954029

2.9.3. ინფორმაცია საქართველოს მაშტაბით ოჯახის ექიმის დისლოკაციის პუნქტების შესახებ, სამუშაო დღეებისა და 
საათების, აგრეთვე მისამართების მითითებით;                                                                                                                     2.9.5. 
პროვაიდერი კლინიკების (ჰოსპიტალური, ამბულატორიული და სტომატოლოგიური) სრული ჩამონათვალი, ზუსტი 

საკონტაქტო ინფორმაციის მისამართების მითითებით, ასევე პროვაიდერი ლიცენზირებული სააფთიაქო ქსელების 
(არანაკლებ 3 სააფთიაქო ქსელი) ჩამონათვალი;



7 თბილისი
ამბულატორია/ოჯახის ექიმი/სამუშაო 
საათები: ორშაბათი-პარასკევი 10:00-

18:00სთ
კლინიკა ლარსზე

თბილისი,ლარსის შესახვ.  N3; 
ტელ:2202515

8 თბილისი
ამბულატორია/ოჯახის ექიმი/სამუშაო 
საათები: ორშაბათი-პარასკევი 10:00-

18:00სთ
შპს Krol Medical Corporation

თბილისი, ნაქალაქევის ქ. 3; ტელ: 292 18 
75

9 თბილისი
ამბულატორიაოჯახის ექიმი/სამუშაო 
საათები: ორშაბათი-პარასკევი 10:00-

18:00სთ
შპს თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტი

ქ.თბილისი, გორგასლის N 9; ტელ: 
2439090

10 თბილისი ამბულატორია შპს საოჯახო მედიცინის ცენტრი ისანი ქ.თბილისი, იუნკერთა N1; ტელ:2748765

11 თბილისი ამბულატორია შპს აუდიოლოგიის ეროვნული ცენტრი
ქ.თბილისი თ.მღვდლის ქ#13; ტელ: 
551190167

12 თბილისი ამბულატორია შპს თქვენი კლინიკა
ქ.თბილისი, ქავთარაძის  N40; ტელ: 
2374401

13 თბილისი ამბულატორია შპს ტლ მედიკალ
ქ.თბილისი,ბერი გაბრიელ სალოსის 
გამზირი N55; ტელ:
2800818

14 თბილისი ამბულატორია
შპს ყელ ყურ ცხვირის სნეულებათა  
ეროვნული
ცენტრი ჯაფარიძე ქევანიშვილის კლინიკა

ქ.თბილისი, თევდორე მღვდლის ქ. #13; 
ტელ:
577327243/577327244

15 თბილისი ამბულატორია
შპს N4 სამკურნალო პროფილაქტიკური 
ცენტრი და ზურაბ დანელია 

ქ.თბილისი, ვარკეთილი 3, I მ/რ, 
N16ა;ტელ:2794394; 2798452

16 თბილისი ამბულატორია შპს MEDHOUSE
ქ.თბილისი, გლდანი მე-3 მ/რ, 
მ.აბაშიძის N7; ტელ: 570102266; 
597012266; 568050303

17 თბილისი ამბულატორია შპს Geoswiss 
ქ.თბილისი, გამსახურდიას N5; 
ტელ:2363364; 2250838

18 თბილისი ამბულატორია შპს იმუნიზაციის ცენტრი
ქ.თბილისი, ტაშკენტის 10ა; ტელ: 
2312278

19 თბილისი ამბულატორია
შპს მედინვესტი-ჰემატოლოგიისა და
ტრანსფუზოლოგიის ინსტიტუტი

ქ.თბილისი, პ.ქავთარაძის ჩიხი #4; ტელ: 
2394926; 2390213



20 თბილისი ამბულატორია
შპს თვალის მიკროქირურგიისა და 
ჯავრიშვილის
კლინიკა "ოფთალმიჯი"

ქ.თბილისი, ნ.ჯავახიშვილის ქ.#7; ტელ: 
2133133; 2545353

21 თბილისი ამბულატორია შპს მედიჰელფი
ქ.თბილისი,ჭავჭავაძის ქ N39; 
ტელ:2434310

22 თბილისი ამბულატორია შპს კარდიონეტი პინეო
ქ.თბილისი, ვ.გორგასლის ქუჩა N93; 
ტელ:2240550

23 თბილისი ამბულატორია შპს N მედი ქლაბ
ქ.თბილისი, სულხან ცინცაძის #49; 
ტელ: 2230233

24 თბილისი ამბულატორია
შპს დავით ტატიშვილის  ჯანმრთელობის 
ცენტრი

ქ. თბილისი პეკინის გამზირი # 28; 
ტელ: 2305305

25 თბილისი
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 
ექიმი/სამუშაო საათები: ორშაბათი-

პარასკევი 10:00-18:00სთ
შპს მედ ინვესტმენტი

ქ.თბილისი, მარიჯანის #2; 
ტელ:2186186; 2186187

26 თბილისი ამბულატორია/სტაციონარი
სსიპ თ.ს.ს.უ პირველი საუნივერსიტეტო 
კლინიკა

ქ.თბილისი, გუდამაყრის ქ. N 4; 
ტელ:2610101

27 თბილისი ამბულატორია/სტაციონარი
შპს მრავალპროფილური კლინიკა 
„კონსილიუმ მედულა“ 

ქ.თბილისი, ა.პოლიტკოვსკაიას ქ #6გ; 
ტელ:2122002

28 თბილისი ამბულატორია/სტაციონარი
შპს თბილისის გულისა და სისხლძარღვთა 
კლინიკა

ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ. # 64; 
ტელ:2479300

29 თბილისი ამბულატორია/სტაციონარი
შპს თბილისის ბავშვთა ინფექციური 
კლინიკური
საავადმყოფო

ქ.თბილისი, ჩიქოვანის  #14; 
ტელ:2363465

30 თბილისი ამბულატორია/სტაციონარი ააიპ ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი
ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ.13/ მიხეილ 
ჭიაურელის 6; ტელ:2487227

31 თბილისი
ამბულატორია/სტაციონარი(ექსიმერ 

ლაზერით მკურნალობაზე 25% 
ფასდაკლება)

შპს ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა  
ქ. თბილისი, წინანდლის ქ. N9; ტელ: 
2775588

32 თბილისი ამბულატორია/სტაციონარი შ.პ.ს. გიდმედი
ქ.თბილისი,ლუბლიანას N  2/6; ტელ: 
2528644



33 თბილისი ამბულატორია/სტაციონარი შპს  "ვივამედი"
ქ.თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი მე-
12-ე კმ; ტელ:
2101100

34 თბილისი ამბულატორია/სტაციონარი
შპს კლინიკური ონკოლოგიის ინსტიტუტი 
(კოი)

ქ.თბილისი ლუბლიანას ქუჩა #5; ტელ: 
2516800

35 თბილისი ამბულატორია/სტაციონარი
სს კ.ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული 
და
კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი

ქ.თბილისი, ჩაჩავას ქ.№5; ტელ: 2022525

36 თბილისი ამბულატორია/სტაციონარი
შ.პ.ს. „წმ. მიქაელ მთავარანგელოზის სახ.
მრავალპროფილიანი კლინიკური 
საავადმყოფო“

ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ.N21; ტელ: 
2951100

37 თბილისი ამბულატორია/სტაციონარი

სს კ.ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული 
და
კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრის 
ფილიალი(ახალი სიცოცხლე)

ქ.თბილისი ლუბლიანას ქუჩა #21ა; 
ტელ: 577059900

38 თბილისი ამბულატორია/სტაციონარი
შპს ლ.მანაგაძის სახელობის უროლოგიის
ეროვნული ცენტრი

ქ.თბილისი, წინანდლის #9; ტელ: 
2770067; 568123636

39 თბილისი ამბულატორია/სტაციონარი შპს თბილისი სითი მედიქალ
ქ.თბილისი,ყაზბეგის გამზირი N34; 
ტელ:2180415

40 თბილისი ამბულატორია/სტაციონარი

შპს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 
უნივერსიტეტისა და ინგოროყვას მაღალი 
სამედიცინო ტექნოლოგიების 
საუნივერსიტეტო კლინიკა

ქ.თბილისი, წინანდლის ქ. N9; ტელ: 
2508800

41 თბილისი ამბულატორია/სტაციონარი
სს ევექსის ჰოსპიტლები - მ. იაშვილის სახ. 
ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო

ქ.თბილისი. ლუბლიანას ქ. 13/მიხეილ 
ჭიაურელის N6; ტელ: 2550505

42 თბილისი ამბულატორია/სტაციონარი

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 
უნივერსიტეტის
გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიის 
აკადემიური კლინიკა

ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ. 21; ტელ: 
2528716

43 თბილისი ამბულატორია/სტაციონარი
სს ევექსის ჰოსპიტლები -ი. ციციშვილის 
სახელობის ბავშვთა 
კლინიკა

ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. 21; 
ტელ:2550505

44 თბილისი ამბულატორია/სტაციონარი შპს "დავით გაგუას კლინიკა"
ქ. თბილისი, დიღომი,  ჭიაურელის 6ა ; 
ტელ: 2532221



45 თბილისი ამბულატორია/სტაციონარი შპს "ჰერა 2011"
ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ 5; ტელ: 
2252921; 2232163

46 თბილისი ამბულატორია/სტაციონარი შპს პინეო სამედიცინო ეკოსისტემა
ქ.თბილისი, გორგასლის ქ# 93; ტელ: 
2244455

47 თბილისი
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 
ექიმი/სამუშაო საათები: ორშაბათი-

პარასკევი 10:00-18:00სთ
შპს გერმანული ჰოსპიტალი

ქ.თბილისი, კოსმონავტების სანაპირო 
#45ა; ტელ:
2001101

48 თბილისი ამბულატორია/სტაციონარი შპს სხივური მედიცინის ცენტრი
ქ.თბილისი, ლევან ჩარკვიანის N6; ტელ: 
2429999

49 თბილისი ამბულატორია/სტაციონარი
აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამეცნიერო 
ცენტრი-შპს კლინიკური მედიცინის 
სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი 

ქ.თბილისი, თევროდე მღვდლის #13; 
ტელ: 2342830 ;
2348119

50 თბილისი
სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდონ

ტია/იმპლანტაცია 20%-დან 50%-მდე 
ფასდაკლება)

შპს. "კლინიკა ნიუმედ"-ის 
სტომატოლოგიური კაბინეტი

ქ.თბილისი, მარიჯანის # 4 ; ტელ: 
2479811

51 თბილისი
სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდონ

ტია 20% ფასდაკლება)
შპს სითი სმაილი

ქ.თბილისი, ნუცუბიძის 82; ტელ: 
2904205; 591904205

52 თბილისი
სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდონ

ტია 20% ფასდაკლება)
შპს გერმანული კლინიკა

ქ.თბილისი, გორგასლის 51/53; ტელ: 
2753434

53 თბილისი
სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდონ

ტია 20%-დან 50%-მდე ფასდაკლება)
შპს პს დენტალი

ქ.თბილისი, კანდელაკის ქ. №9; ტელ: 
2390191

54 თბილისი
სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდონ

ტია10%-დან 20% ფასდაკლება)
შპს დენტასტილი

ქ.თბილისი, ბახტრიონის 20; 
ტელ:2360128

55 თბილისი
სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდონ

ტია10%-დან 20% ფასდაკლება)
შპს მედი-დენტ+

ქ.თბილისი, არაყიშვილის ჩიხი 5; ტელ: 
2914935

56 თბილისი
სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდონ

ტია10%-დან 20% ფასდაკლება)
შპს სმაილი

ქ.თბილისი, ევდოშვილის 12; ტელ: 
2350285

57 თბილისი
სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდონ

ტია10%-დან 20% ფასდაკლება)
შპს დენტალ მედი ქ.თბილისი, ყაზბეგის 35; ტელ: 2147172



58 თბილისი
სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდონ

ტია10%-დან 20% ფასდაკლება)
იმ ქეთევან ფილიშვილი

ქ.თბილისი, გლდანი, ხიზაბავრის ქ.5; 
ტელ: 591441704

59 თბილისი
სტომატოლოგია (50% ფასდაკლება 

იმპლანდაციაზე)
ჰეფი დენტი

თბილისი,ნუცუბიძის ქუჩა #2,ტელ: 2 39 
50 53

60 თბილისი
სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდონ

ტია10%-დან 20% ფასდაკლება)
შპს ლაივ დენტი

თბილისი, გლდანი 1 მიკრო 13 და 14 
კორპუსების მიმდებარე ტერიტორია 
სავაჭრო ცენტრი ბინგო;ტელ:597543534

61 აბაშა
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 

ექიმი აბაშის ჰოსპიტალი-ევექსი
აბაშის რაიონი, თავისუფლების ქ. №141; 

ტელ: 2550505

62 ადიგენი
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 

ექიმი
ადიგენის ჰოსპიტალი-ევექსი დაბა ადიგენი, ბალახაშვილის ქ. 11; 

ტელ: 2550505

63 ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 
ექიმი

შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი-
ამბროლაური

 ამბროლაური, ბრატისლავა-რაჭის ქ.11; 
ტელ: 2951590

64 სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდონ
ტია10%-დან 20% ფასდაკლება)

ამხანაგობა სანო-კლინიკა
ამბროლაური, ბრატისლავა-რაჭის ქ., 
ჩიხი 1, #1; ტელ: 599191468

65 ასპინძა
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 

ექიმი
უნიმედი სამცხე–ასპინძის ჰოსპიტალი

ასპინძა შალვა ახალციხელის  ქ.  1ა; 
ტელ: 2550505

66 ახალქალაქი
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 

ექიმი
უნიმედი სამცხე, ახალქალაქის სამედიცინო 
ცენტრი-ევექსი

ახალქალაქი, აღმაშენებლის 31;  ტელ: 
2550505

67 ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 
ექიმი

სს ევექსის ჰოსპიტლები-ახალციხის 
რეფერალური ჰოსპიტალი ევექსი

ახალციხე, რუსთაველის 105ა; 
ტელ:2550505

68 სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდონ
ტია10%-დან 20% ფასდაკლება)

ახალციხის შპს „სტომატოლოგი“
ახალციხე, გამრეკელის 2; ტელ: 
365220608

69 ახმეტა
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 

ექიმი
ახმეტის ჰოსპიტალი-ევექსი

ახმეტა, რუსთაველის ქ. 
სპორტდარბაზის ტერიტორია; ტელ: 
2550505

70 ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 
ექიმი

შპს მაღალტექნოლოგიური 
მრავალპროფილური ჰოსპიტალი 
,,მედცენტრი

პუშკინის ქ. N118 ; ტელ: 422 22 60 60

ახალციხე

ამბროლაური



71 ამბულატორია
შპს საგიტარიუსი მეზღვაურთა სამედიცინო 
ცენტრი

ქ.ბათუმი, გორგილაძის ქ #91; ტელ: 
(0422) 27-95-53

72 ამბულატორია სს მეზღვაურთა სამედიცინო ცენტრი 2010
ქ.ბათუმი, ტაბიძის 2/ა; ტელ: (0422) 24-
20-33

73 ამბულატორია/სტაციონარი
შპს "ირის ბორჩაშვილის სახელობის 
ჯანმრთელობის ცენტრი მედინა"

ქ.ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის გამზირი 
237; ტელ: +995 422 258513 , +995 422 
258508 , +995 422 222220 , +995 577 

74 სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდონ
ტია10%-დან 20% ფასდაკლება)

სტომატოლოგიური კლინიკა სტომადენტი
ბათუმი მელაშვილის ქ. N24; 
ტელ:422222909

75 ბაღდათი
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 

ექიმი
შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"-ის ბაღდათის 
მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი 

ბაღდათი, კახიანის ქ. 84; ტელ: 2505222

76 ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 
ექიმი

შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"-ის ბორჯომის 
მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი

ბორჯომი სააკაძის #3; ტელ: 2505222

77 სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდონ
ტია10%-დან 20% ფასდაკლება)

ი/მ შორენა მჭედლიძე
ქ.ბორჯომი, სააკაძის ქ#2; ტელ: 
593628828

78 ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 
ექიმი

შპს ბოლნისის ცენტრალური კლინიკა
ქ.ბოლნისი , აღმაშენებლის #25; 
ტელ:599452133-

79 სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდონ
ტია10%-დან 20% ფასდაკლება)

სამედიცინო დაწესებულება "ბოლნისი 
დენტალი

ბოლნისი, ს.ს.ორბელიანის ქუჩა#141; 
ტელ:598558858

80 ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 
ექიმი

 შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"-ის გარდაბნის  
მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი 

გარდაბანი, ლესელიძის #1; ტელ: 
2505222

81 სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდონ
ტია10%-დან 20% ფასდაკლება)

შპს გოლდ-დენტალი
გარდაბანი, აღმაშენებლის 37; ტელ: 
574215465

82 ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 
ექიმი 

სს დედათა და ბავშვთა სამედიცინო ცენტრი 
იავნანა

გორი, ჭავჭავაძის #104; ტელ:(370) 27 31 
35; (370) 27 31 36; 579555377

83 ამბულატორია/სტაციონარი შპს "გორმედი"
გორი, ცხინვალის გზატკეცილი 14; 
ტელ: 599570206

ბათუმი

ბორჯომი

ბოლნისი

გარდაბანი

გორი



84 სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდონ
ტია10%-დან 20% ფასდაკლება)

ი/მ მაია რაზმაძე ,,MS DENT”
გორი, ხერხეულიძის ქ.N25; ტელ: 
598433008

85 ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 
ექიმი

 შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"-ის გურჯაანის 
მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი 

გურჯაანი, მარჯანიშვილის #35; ტელ: 
2505222

86 სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდონ
ტია10%-დან 20% ფასდაკლება)

ი/მ ირმა მენაბდიშვილი
გურჯაანი, 9 აპრილის ქუჩა #45; ტელ: 
577426433

87 დედოფლისწყარო
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 

ექიმი
შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი-
დედოფლისწყარო

დედოფლისწყარო, ნატროშვილის ქუჩა; 
ტელ: 2951590

88 დმანისი
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 

ექიმი
დმანისის რეგიონალური ჯანდაცვის ცენტრი 

ქ.დმანისი,წმინდა ნინოს ქ.#37; ტელ: 
2951590

89 დუშეთი
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 

ექიმი
შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"-ის დუშეთის 
მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი

დუშეთი, სტალინის ქ. 71; ტელ: 2505222

90 ვანი ამბულატორია/ოჯახის ექიმი
 შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"-ის ვანის სამედიცინო 
ცენტრი 

ვანი, თავისუფლების #84; ტელ: 2505222

91 ამბულატორია/ოჯახის ექიმი
 შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"-ის ზესტაფონის 
ამბულატორიული ცენტრი 

ზესტაფონი, აღმაშენებლის პირველი 
შესახვევი #1; ტელ: 2505222

92 ამბულატორია/სტაციონარი
შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"-ის ზესტაფონის 
მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრ

ზესტაფონი, კეკელიძისა და მელქაძის 
ქუჩების გადაკვეთა; ტელ: 2505222

93 ამბულატორია/სტაციონარი შპს კლინიკა ფერომედი
ქ.ზესტაფონი, მაღლაკელიძის ქ #4; 
ტელ: 492 258231

94 სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდონ
ტია10%-დან 20% ფასდაკლება)

სპს ნინო გვალია და კომპანია
ზესტაფონი, ჭანტურიას 9; ტელ: 
555220130

95 ამბულატორია/სტაციონარი
ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალი - 
ევექსი

ზუგდიდი, გამსახურდიას 206; ტელ: 
2550505

96 ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 
ექიმი

შპს ენ ელ აი
ქ. ზუგდიდი, კიტიას ქ N 21 ; ტელ: 574 
112 333 ; 574 78 49 94

გურჯაანი

ზესტაფონი

ზუგდიდი



97 სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდონ
ტია10%-დან 20% ფასდაკლება)

შპს სტომატოლოგიური პოლიკლინიკა 
ზუგდიდი, გამსახურდიას გამზ
30; ტელ:415253946; 593325051

98 თეთრიწყარო
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 

ექიმი
შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი-
თეთრიწყარო

თეთრიწყარო, რუსთაველის ქ.; ტელ: 
2951590

99 ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 
ექიმი

შპს „ავთანდილ ყამბარაშვილის კლინიკა“
თელავი, ალადაშვილის ქ.6; ტელ: 350 
233344 ; 350 233366; 350 233311

100 ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 
ექიმი

შპს "თელავის რაიონული საავადმყოფო "    
თელავი, ალადაშვილის ქუჩა #2; ტელ: 
350 271215

101 სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდონ
ტია10%-დან 20% ფასდაკლება)

შპს სამედიცინო პოლიკლინიკა პულსი
თელავი, 26 მაისის ქუჩა N2/ ტელ: 
595785885

102 თერჯოლა
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 

ექიმი
თერჯოლის ჰოსპიტალი-ევექსი

თერჯოლა, რუსთაველის ქ. 69; 
ტელ:2550505

103 თიანეთი
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 

ექიმი
თიანეთის რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი

თიანეთი,რუსთაველის  ქ. N75;  ტელ: 
2951590

104 ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 
ექიმი

შპს მედალფა კასპის კლინიკა კასპი, გ.სააკაძის 27 ; ტელ: 2640011

105 სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდონ
ტია10%-დან 20% ფასდაკლება)

შპს მარიმედი კასპი, სააკაძის 110; ტელ: 555971929

106 ლაგოდეხი
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 

ექიმი
შ.პ.ს "არქიმედეს კლინიკა" ლაგოდეხი

ლაგოდეხი, 9 აპრილის ქუჩა #48; ტელ: 
2451145; 577 90 70 27

107 ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 
ექიმი

შპს მედალფა ლანჩხუთის კლინიკა
ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას #17 ; ტელ: 
2640011

108 სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდონ
ტია10%-დან 20% ფასდაკლება)

შპს გურია დენტი
ლანჩხუთი, ე. ნინოშვილის 56; ტელ: 
593666116

109 ლენტეხი
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 

ექიმი
ლენტეხის რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი

ლენტეხი,ჯ.მეშველიანის ქ. N4; ტელ: 
2951590

ლანჩხუთი

თელავი

კასპი



110 ამბულატორია/სტაციონარი
შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"-ის მარნეულის სამშობიარო 
და ამბულატორიული სამედიცინო ცენტრი 

მარნეული, რუსთაველის ქ. 112; ტელ: 
2505222

111 ამბულატორია/ოჯახის ექიმი შპს მედ X
ქ.მარნეული, 26 მაისის ქუჩაა #80; ტელ: 
599607601

112 სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდონ
ტია10%-დან 20% ფასდაკლება)

ი/მ "მერაბი ძაგოშვილი"
მარნეული, რუსთაველის 48; ტელ:790951559/ 
599951559

113 მარტვილი
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 

ექიმი
მარტვილის ჰოსპიტალი-ევექსი

მარტვილის რაიონი, მშვიდობის ქ. 
№111  ; ტელ:2550505

114 მესტია
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 

ექიმი
შპს მესტიის საავადმყოფო-ამბულატორიული 
გაერთიანება

დ. მესტია ი. გაბლიანის ქ. №13; 
ტელ:591122104

115 ამბულატორია/ოჯახის ექიმი 
შპს "მცხეთის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი – 
'ჯანმრთელი თაობა

მცხეთა, კოსტავას №28; ტელ:2512305

116 ამბულატორია/სტაციონარი
შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"-ის მცხეთის 
მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი

მცხეთა ღვინჯილიას #5; ტელ: 2505222

117 სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდონ
ტია10%-დან 20% ფასდაკლება)

ი/მ შორენა ფერხული
მცხეთა, აღმაშენებლის 39; ტელ: 
591441704

118 ნინოწმინდა
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 

ექიმი
ნინოწმინდის ჰოსპიტალი-ევექსი

ნინოწმინდა,თავისუფლების 48; ტელ: 
2550505

119 ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 
ექიმი

შპს მედალფა ოზურგეთის კლინიკა
ოზურგეთი, ნინოშვილის #3 ; ტელ: 
2640011

120 სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდონ
ტია10%-დან 20% ფასდაკლება)

შპს სმაილ დენტი
ოზურგეთი, ა. წულაძის 10; 
ტელ:599720166

121 ონი
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 

ექიმი
შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი-ონი ონი,ვახტანგ VI–ის ქ.10; ტელ: 2951590

122 ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 
ექიმი

შპს კლინიკა რუსთავი რუსთავი, მე-7 მკრ.; ტელ: 0341 25 01 15

მარნეული

მცხეთა

ოზურგეთი



123 ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 
ექიმი

სს რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო
რუსთავი, წმინდა ნინოს #3; ტელ: 
341255473

124 ამბულატორია/სტაციონარი სს რუსთავის სამშობიარო სახლი
რუსთავი, წმინდა ნინოს #3; ტელ:(341) 
29 57 88, (341) 22 47 75, (341) 29 38 39

125 სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდონ
ტია10%-დან 20% ფასდაკლება)

შპს დერმადენტი რუსთავი,შარტავას N5; ტელ: 591236070

126 ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 
ექიმი

შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"-ის საგარეჯოს 
მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი   
"ჯეო ჰოსპიტალი" 

საგარეჯო, კახეთის გზატკეცილი #13; 
ტელ: 2505222

127 სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდონ
ტია10%-დან 20% ფასდაკლება)

შპს მედი დენტი
საგარეჯო, აღმაშენებლის 14; ტელ: 
599606014

128 ამბულატორია/ოჯახის ექიმი
შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"-ის სამტრედიის 
ამბულატორიული ცენტრი

სამტრედია,ჭანტურიას #2; ტელ: 
2505222

129 ამბულატორია/სტაციონარი
შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"-ის სამტრედიის 
მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი

სამტრედია,კოსტავას ქუჩა N13; ტელ: 
2505222

130 სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდონ
ტია10%-დან 20% ფასდაკლება)

შპს მედიჰელფ +
ქ.სამტრედია, ჯავახიშვილის ქ#11; ტელ: 
577229959

131 ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 
ექიმი

სს საჩხერის რაიონული საავადმყოფო-
პოლიკლინიკური გაერთიანება

საჩხერე, გომართელის 17; ტელ: 591 70 
30 90

132 სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდონ
ტია10%-დან 20% ფასდაკლება)

შპს სმაილი
საჩხერე, აღმაშენებლის 5ბ; ტელ: 
595447044

133 ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 
ექიმი

არქიმედეს კლინიკა "სენაკი"
ქ.სენაკი. რუსთაველი #110; ტელ: 
2451145; 577 90 70 68

134 სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდონ
ტია10%-დან 20% ფასდაკლება)

ი/მ დარეჯან შენგელია
ქ.სენაკი, რუსთაველის №251; ტელ: 
593597878

135 სტეფანწმინდა
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 

ექიმი
სტეფანწმინდის რეგიონალური ჯანდაცვის ცენტრი

სტეფანწმინდა,ა. ყაზბეგის  ქ. N35; ტელ: 
2951590

საჩხერე

სენაკი

რუსთავი

საგარეჯო

სამტრედია



136 ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 
ექიმი

ტყიბულის ჰოსპიტალი -  ევექსი
ტყიბული, თაბუკაშვილის 10;  ტელ: 
2550505

137 სტომატოლოგია(ორთოპედია 10%-დან 
20% ფასდაკლება)

იმ მანუჩარ ბრეგაძე
ტყიბული, გელათის 20, ბ13; ტელ: 
598120523

138 ამბულატორია/ოჯახის ექიმი შპს იკამედი
ქ.ფოთი, ერეკლე II ქ #40; ტელ: (493) 27 
88 28,   (493) 27 88 26

139 ამბულატორია/ოჯახის ექიმი შპს ლაზიკა მედი
ქ.ფოთი, ჭანტურიას ქ #16; ტელ: (493) 24 
24 21,   (551) 60 11 14

140 ამბულატორია/სტაციონარი
შპს ფოთის ცენტრალური საავადმყოფო 
ბომონდი

ქ. ფოთი. ვატაევის ქ 3; ტელ: 592011313

141 სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდონ
ტია10%-დან 20% ფასდაკლება)

შპს დენტალ კლასი ფოთი 26 მაისის 4/16;  555395949

142 ქარელი
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 

ექიმი
ქარელის ჰოსპიტალი-ევექსი

ქარელი, ზ.ფანასკერტელის 1. #30; ტელ: 
2550505

143 ქედა
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 

ექიმი
ქედას ჰოსპიტალი-ევექსი

დაბა ქედა, რუსთაველის ქ. 14 ; ტელ: 
2550505

144 ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 
ექიმი

ქობულეთის ჰოსპიტალი -ევექსი ქობულეთი, აბაშიძის 18;ტელ:2550505

145 სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდონ
ტია10%-დან 20% ფასდაკლება)

ი/მ გელა გოლიაძე
ქობულეთი, რუსთაველის 138ა; ტელ: 
577461285

146 ამბულატორია/ოჯახის ექიმი შპს ქუთაისის N1 ჯანდაცვის ცენტრი
ქ.ქუთაისი, ტაბიძის ქ.#23; ტელ: 0431 24 
56 94

147 ამბულატორია/სტაციონარი
შპს ქუთაისის ცენტრალური საავადმყოფო - 
ჯეოჰოსპიტალსი

ქუთაისი,სოლომონ პირველის 10; ტელ: 
2505222

148 ამბულატორია/სტაციონარი შპს ჰოსპიტალ სერვისი
ქუთაისი, ჩხობაძის ქ#20; ტელ: 
577091995

ტყიბული

ფოთი

ქობულეთი

ქუთაისი



149
სტომატოლოგია 

(ორთოპედია/ორთოდონტია10%-დან 
20% ფასდაკლება)

იმერეთის რეგიონალური სტომატოლოგიური
ცენტრი ქუთაისი, რუსთაველის 104; ტელ:431 

241988

150 სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდონ
ტია10%-დან 20% ფასდაკლება)

შპს დენტალ ლიდერი
ქუთაისი,ჭავჭავაძის გამზ, 52/21; 
ტელ:431263643

151 ყვარელი
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 

ექიმი
ყვარლის ჰოსპიტალი-ევექსი ყვარელი, ჭავჭავაძის ქ.; ტელ: 2550505

152 შუახევი
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 

ექიმი
შუახევის ჰოსპიტალი-ევექსი

დაბა შუახევი, რუსთაველის ქ.№32; 
ტელ: 2550505

153 ჩოხატაური
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 

ექიმი
შპს მედალფა ჩოხატაურის კლინიკა

დ. ჩოხატაური, თბილისის ქ. N 10  ; 
ტელ: 2640011

154 ჩხოროწყუ
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 

ექიმი
ჩხოროწყუს ჰოსპიტალი-ევექსი

ჩხოროწყუს რაიონი, აღმაშენებლის ქ. 
N19; ტელ: 2550505

155 ცაგერი
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 

ექიმი
ცაგერის რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი ცაგერი, რუსთაველის ქ.31; ტელ: 2951590

156 წალენჯიხა
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 

ექიმი
წალენჯიხის ჰოსპიტალი(ევექსი) წალენჯიხა, ჭურღულიას ქ. 6; ტელ: 2550505

157 წალკა
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 

ექიმი
შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი წალკის 
სამედიცინო დაწესებულება

წალკა,  ე. თაყაიშვილის  ქ. N4; ტელ: 2951590 

158 ამბულატორია/სტაციონარი შ.პ.ს "არქიმედეს კლინიკა" წნორი წნორი, მშვიდობის ქუჩა 1;ტელ: 2451145;

159 ამბულატორია/ოჯახის ექიმი შპს არქიმედეს კლინიკა-სიღნაღის ამბულატორია
სიღნაღი, დავით აღმაშენებლის ი#3;ტელ: 
2451145;

160 წყალტუბო
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 

ექიმი
შპს წყალტუბოს რაიონული საავადმყოფო(ევექსი) წყალტუბო, ერისთავის 16; ტელ: 2550505

161 ჭიათურა
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 

ექიმი
შპს " ჯეო ჰოსპიტალსი" ჭიათურის 
მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი

ჭიათურა, გ. ჭანტურიას #20; ტელ: 2505222

სიღნაღი



162 ხარაგაული
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 

ექიმი
რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი 
"ხარაგაული"/ხარაგაული,დევდარიანის ქ. N41

ხარაგაული,დევდარიანის ქ. N41; ტელ: 
2951590

163 ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 
ექიმი

შპს გორმედი
ხაშური, ფარნავაზის #5; ტელ: 
599570206

164 სტომატოლოგია(ორთოპედია/ორთოდონ
ტია10%-დან 20% ფასდაკლება)

ი/მ ლაშა ნოზაძის სტომატოლოგიური 
კლინიკა

ქ.ხაშური, ლესელიძის #10ა; ტელ: 
598408408

165 ხობი
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 

ექიმი
ხობის ჰოსპიტალი-ევექსი

 ხობი, ჭყონდიდელის ქ. №2; ტელ: 
2550505

166 ხონი
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 

ექიმი
ხონის ჰოსპიტალი-ევექსი

ხონი, სოლომონ მეორის ქუჩა, №21; 
ტელ: 2550505

167 ხულო
ამბულატორია/სტაციონარი/ოჯახის 

ექიმი
ხულოს ჰოსპიტალი-ევექსი

ხულო, აღმაშენებლის ქ. 1; ტელ: 
2550505

1 თბილისი/რეგიონი პე-ეს-პე თბილისი, აღმაშენებლის 148 ა; ტელ: 2402020

2 თბილისი/რეგიონი სს "გეფა"(ფარმადეპო) თბილისი, სანაპიროს 6; ტელ:2940740

3 თბილისი/რეგიონი სს "გეფა" (ჯი პი სი) თბილისი, სანაპიროს 6; ტელ:2940740

4 თბილისი/რეგიონი ავერსი თბილისი, აღმაშენებლის 148; ტელ:2900800

პროვაიდერი სააფთიაქო ქსელი

რეგიონებში ოჯახის ექიმების სამუშაო საათები განისაზღვრება ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 10:00სთ-დან 16:00სთ-მდე. ასევე შაბათს თბილისსა და 
რეგიონებში  - 10:00 დან 14:00 მდე;                                                                                                                                                                                                                    

ქალაქებში/მუნიციპალიტებებში სადაც მითითებული არ არის პროვაიდერი სტომატოლოგიური კლინიკა, შემოთავაზებულია თავისუფალი არჩევანი იგივე 
თანადაფინანსების %-ით, როგორც პროვაიდერ სტომატოლოგიურ კლინიკაში

ხაშური

https://evex.ge/ka/network/xobis-hospitali/111


N დასახელება მისამართი: ტელეფონი:

1 სს ემერჯენსი სერვისი 
ქ.თბილისი - ლუბლიანას 13/ჭიაურელის 
6

16116

2

სასწრაფო პედიატრი/სს 
ემერჯენსი სერვისი 
(შეუერთდა ემერჯენს 
სერვისს)

ქ.თბილისი - ლუბლიანას 13/ჭიაურელის 
6

2472211/ 16116

3 სს ემერჯენსი სერვისი ქ.ქუთაისი- ჯავახიშვილის 83ა 16116

4 სს ემერჯენსი სერვისი ქ.ბათუმი-აეროპორტის გზატკეტილი 64 2472211/ 16116

სასწრაფო სამედიცინო დახმარება

2.9.4. ინფორმაცია სერვისცენტრების შესახებ, სადაც მზღვეველი უზრუნველყოფს სადაზღვევო 
ანაზღაურებას, სამუშაო დღეებისა, საათების და მისამართების მითითებით; ასევე ელექტრონული 
მისამართი, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელი იქნება დისტანციური ანაზღაურების მიღება;

დაზღვეულები მომსახურებას მიიღებენ მითითებულ  სააფთიაქო ქსელში არსებულ და 
შემდგომში დამატებულ ყველა აფთიაქში თბილისსა და საქართველოს ყველა რეგიონში



N ქალაქი მისამართი სამუშაო საათები

1 თბილისი თბილისი, გ.ფანჯიკიძის ქუჩა N22
ორშაბათი-პარასკევი 10:00სთ-18:00სთ; შაბათს- 
10:00-14:00სთ; ელ მისამართი - claim@igg.ge

N ქალაქი დაწესებულების დასახელება
დაწესებულების მისამართი და საკონტაქტო 

ინფორმაცია

1 თბილისი

კლინიკა ნიუ მედის ესთეტიური 
მედიცინის
განყოფილება-ლაზერული ეპილაციის 15 
ლარიანი სასაჩუქრე ვაუჩერი, პლიუს 20% 
ფასდაკლება(ლაზერულ და 
კოსმეტოლოგიურ პროცედურებზე)

ქ.თბილისი, მარიჯანის #4; ტელ: 2479811

2 თბილისი

შპს ექიმ ბუბნოვსკის ცენტრი-10%-დან 
50%-მდე ფასდაკლება (სამკურნალო და 
სარეაბილიტაციო პროცედურებზე და 
მანუალურ თერაპიაზე 10%-იანი 
ფასდაკლება , ექიმის კონსულტაცია 50% 
ფასდაკლება)

ქ.თბილისი, ქ.წამებულის გამზ.ბოჭორმის 
ქ.50/18; ტელ: 2748899

2.9.6. სხვადასხვა გამაჯანსაღებელი და სარეაბილტაციო დაწესებულების მომსხურებაზე ფასდაკლებები, დაწესებულებების 
დასახელებისა და მისამართების მითითებით.



3 თბილისი

შპს თბილისის ბალნეოლოგიური 
კურორტი-10%-დან 30%-მდე 
ფასდაკლება (ბალნეო პროცედურები 15% 
ფასდაკლება,სპა-კოსმეტოლოგიური-
ფიზიო პროცედურები 10% ფასდაკლება, 
ჰიდროთერაპია 30% ფასდაკლება)

ქ.თბილისი, გორგასლის N 9; ტელ: 2439090

4 თბილისი

შპს სიმეტრია-10%-დან 50%-მდე 
ფასდაკლება(სამკურნალო და 
სარეაბილიტაციო პროცედურებზე და 
მანუალურ თერაპიაზე 10%-იანი 
ფასდაკლება , ექიმის კონსულტაცია 50% 
ფასდაკლება)

ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 39 ბ; ტელ: 
2880881; 555693693

5 თბილისი
ჩემპიონთა აკადემია-25% ფასდაკლება 
(ფიტნეს აბონიმენტზე)

ქ.თბილისი, დავით აღმაშენებელის გამზირი 
#150

6 თბილისი

შპს ბაზი 20% ფასდაკლება (კლინიკაში 
არსებულ
ყველა სარეაბილიტაციო პროცედურაზე, 
მათ შორის აუზი)

ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ #21; ტელ: 
599527755

სს საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფი
გენერალური დირექტორი
არჩილ მორჩილაძე


	Sheet3

		2021-03-05T11:52:43+0400
	Insurance Group of Georgia JSC




