№

პროვაიდერი კლინიკები

ქალაქი/რეგიონი
თბილისი

პოლიკლინიკა

მისამართი

1

შპს „ნიუმედი “

თბილისი, მარიჯანის # 4

2

შპს „დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი”

თბილისი, აბულაძის # 20

3

ს.ს. ”ვერე_XXI"

თბილისი, ქიაჩელის N18

4

შპს "უნიმედი"

თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი N28

5

სამედიცინო ცენტრი ჯანმრთელობა (მედისონი)

თბილისი, ვარკეთილი, კალოუბნის ქ. 12.

სტაციონარი

მისამართი

6

პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა

თბილისი, გუდამაყრის ქ. N 4

7

შპს „კონსილიუმ მედულა“

თბილისი, ჯიქიას № 6

8

შპს თბილისის გულისა და სისხლძარღვთა კლინიკა

თბილისი, ლუბლიანას ქ. # 18/20

9

ქ თბილისის ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფო

თბილისი, ჩიქოვანის #14

10

შპს „დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი”

თბილისი, მარიჯანის 2

11

შპს ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი

თბილისი, ლუბლიანას ქ. #2/6

12

შპს ჩიჩუების თვალის კლინიკა « მზერა » - წინანდლის ქ. #9

თბილისი, წინანდლის ქ. N9

13

შპს ყელ ყურ ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი ჯაფარიძე
ქევანიშვილის კლინიკა -

თბილისი, თევდორე მღვდლის ქ. #13;

14

შ.პ.ს. გიდმედი

თბილისი,ლუბლიანას N 2/6

15

კლინიკა "ლანცეტი"

თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი მე-12-ე კმ

16

კარდიოლოგიური კლინიკა "ევრომედი"- შ.პ.ს „დიაგნოსტიკური
სერვისი“

თბილისი, ლუბლიანას ქ 36

17

შპს მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო
კლინიკა

თბილისი, წინანდლის ქ. N9

პედიატრიული

მისამართი

18

შპს "მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო"

თბილისი,ლუბლიანას N 2/6

19

შპს ყელ ყურ ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი ჯაფარიძე
ქევანიშვილის კლინიკა -

თბილისი, თევდორე მღვდლის ქ. #13;

20

შპს „დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი”

თბილისი, მარიჯანის 2

21

შპს ქ თბილისის ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფო

თბილისი, ს. ჩიქოვანის (ხილიანის) 14

სამშობიარო

მისამართი

22

შპს "დავიდ გაგუას კლინიკა"

თბილისი, დიღომი, ჭიაურელის 6ა

23

შპს "ჰერა"

თბილისი, ლუბლიანას ქ 5

24

პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა

გუდამაყრის ქ. N 4

25

კლინიკა "ლანცეტი"

აღმაშენების ხეივანი მე-12-ე კილომეტრი
სტომატოლოგიური

26

შპს სტომატოლოგიური კლინიკა „სმაილი"

თბილისი, ევდოშვილის 12ა

27

შპს "ელენდენტი“-

თბილისი, გაზაფხულის 25 (ნუცუბიძის საბაგიროსთაბ)

28

შპს კლინიკა „ნიუმედის" სტომატოლოგიური კლინიკა

თბილისი, მარიჯანის 4

29

შპს „მედი-დენტ +”

არაყიშვილის ჩიხი №5 (ბადრი შოშიტაიშვილის №5)

ქუთაისი

პოლიკლინიკა

მისამართი
ქუთაისი, ტაბიძის N23

30

ქუთაისის N1 ჯან. ცენტრი

31

შპს ქუთაისის ცენტრალური საავადმყოფო - ჯეოჰოსპიტალსი

სოლომონ პირველის 10

შპს ო.ჩხობაძის სახ. ინვალიდთა და ხანდაზმულთა სამკურნალოსარეაბილიტაციო რეგიონალური კლინიკური ცენტრი

ქუთაისი, ტოლბუხინის 16

32

სტაციონარი

მისამართი

პედიატრიული

მისამართი

შპს დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული მედიცინის ცენტრი ევექსი
სამშობიარო

ქუთაისი, ჯავახიშვილის 83ა

ქუთაისი, ჯავახიშვილის 83ა

34

შპს დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული მედიცინის ცენტრი ევექსი

35

შპს "ბომონდი"

ქუთაისი, ზ. გამსახურდიას 15

33

მისამართი

სტომატოლოგიური
36
37
ხარაგაული

იმერეთის რეგიონალური სტომატოლოგიური ცენტრი
შპს დენტალ ლიდერი
პოლიკლინიკა

ქუთაისი, რუსთაველის 104
ჭავჭავაძის გამზ, 52/21
მისამართი

38

რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი "ხარაგაული"
სტაციონარი

ხარაგაული, წერეთლის ქ. N14
მისამართი

39

რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი "ხარაგაული"
პედიატრიული

ხარაგაული, წერეთლის ქ. N14
მისამართი

40

რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი "ხარაგაული"
სამშობიარო

ხარაგაული, წერეთლის ქ. N14
მისამართი

მომსახურების მიღება შესაძლებელია გეოგრაფიულად უახლოეს
სამედიცინო დაწესებულებებში: ზესტაფონის მრავალპროფილური
სამედიცინო ცენტრი, "ჯეოჰოსპოტალსი" და შპს ახალი კლინიკა ხაშური.

ზესტაფონი, კეკელიძისა და მელქაძის ქუჩების გადაკვეთა;
ხაშური, რუსთაველის #40;

სტომატოლოგიური
ი/მ ხათუნა ხიჯაკაძე

41
ზესტაფონი

პოლიკლინიკა

ხარაგაული, სოლომონ მეფის 21ა
მისამართი

ზესტაფონის ამბულატორიული ცენტრი "ჯეო ჰოსპოტალსი"
სტაციონარი

ზესტაფონი, აღმაშენებლის პირველი შესახვევი 1#1
მისამართი

ზესტაფონის მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი,
"ჯეოჰოსპოტალსი"
პედიატრიული

ზესტაფონი, კეკელიძისა და მელქაძის ქუჩების გადაკვეთა

43

ზესტაფონი, კეკელიძისა და მელქაძის ქუჩების გადაკვეთა

44

ზესტაფონის მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი,
"ჯეოჰოსპოტალსი"
სამშობიარო

ზესტაფონი, კეკელიძისა და მელქაძის ქუჩების გადაკვეთა

45

ზესტაფონის მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი,
"ჯეოჰოსპოტალსი"
სტომატოლოგიური
შპს "დენტიმერი"

ზესტაფონი, კეთილაძის 1

42

46
საჩხერე

პოლიკლინიკა

მისამართი

მისამართი

მისამართი

საჩხერის რაიონული საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანება

საჩხერე, გომართელის 17

47
სტაციონარი
საჩხერის რაიონული საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანება

მისამართი
საჩხერე, გომართელის 17

48
პედიატრიული
საჩხერის რაიონული საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანება

მისამართი
საჩხერე, გომართელის 17

49
სამშობიარო
საჩხერის რაიონული საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანება

მისამართი
საჩხერე, გომართელის 17

50
სტომატოლოგიური
საჩხერის რაიონული საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანება

მისამართი
საჩხერე, გომართელის 17

51
ჭიათურა

პოლიკლინიკა

მისამართი
ჭიათურა, გ. ჭანტურიას #20

52

ჭიათურის" ჯეო ჰოსპიტალსი" მრავალპროფილური სამედიცინო
ცენტრი
სტაციონარი

ჭიათურა, გ. ჭანტურიას #20

53

ჭიათურის" ჯეო ჰოსპიტალსი" მრავალპროფილური სამედიცინო
ცენტრი
პედიატრიული

ჭიათურა, გ. ჭანტურიას #20

54

ჭიათურის" ჯეო ჰოსპიტალსი" მრავალპროფილური სამედიცინო
ცენტრი
სამშობიარო

ჭიათურა, გ. ჭანტურიას #20

55

ჭიათურის" ჯეო ჰოსპიტალსი" მრავალპროფილური სამედიცინო
ცენტრი
სტომატოლოგიური

56

ი/მ ეკატერინე ჭიღლაძე

ჭიათურა ნინოშვილის #11

ტყიბული

მისამართი

მისამართი

მისამართი

მისამართი

პოლიკლინიკა

მისამართი

57

ტყიბულის ჰოსპიტალი - ევექსი
სტაციონარი

ტყიბული, თაბუკაშვილის 10
მისამართი

58

ტყიბულის ჰოსპიტალი - ევექსი
პედიატრიული

ტყიბული, თაბუკაშვილის 10
მისამართი

59

ტყიბულის ჰოსპიტალი - ევექსი
სამშობიარო

ტყიბული, თაბუკაშვილის 10
მისამართი

60

ტყიბულის ჰოსპიტალი - ევექსი
სტომატოლოგიური

ტყიბული, თაბუკაშვილის 10
მისამართი

61

ინდ. საწარმო „კეთილაძე თინათინ“ სტომატოლოგიური კაბინეტი

ტყიბული, რუსთაველის 7

სამტრედია
62
63

პოლიკლინიკა

მისამართი

შპს "ჯეო ჰოსპიტალსი"-ს სამტრედიის ამბულატორიული ცენტრი

ჭანტურიას #2

შპს "პედიატრი"

სამტრედია, ჭანტურიას 2
სტაციონარი

მისამართი
სამტრედია კოსტავას ქუჩა

64

სამტრედია " ჯეო ჰოსპიტალი"მრავალპროფილური სამედიცინო
ცენტრი
პედიატრიული

სამტრედია კოსტავას ქუჩა

65

სამტრედია " ჯეო ჰოსპიტალი"მრავალპროფილური სამედიცინო
ცენტრი
სამშობიარო

სამტრედია კოსტავას ქუჩა

66

სამტრედია " ჯეო ჰოსპიტალი"მრავალპროფილური სამედიცინო
ცენტრი
სტომატოლოგიური
შპს. ბ. ბუაძის სახ. სტომატოლოგიური პოლიკლინიკა
პოლიკლინიკა

სამტრედია, ჭანტურიას ქ 2

68

შპს "აჭარის ა.რ. ონკოლოგიის ცენტრი"
სტაციონარი

პუშკინის ქ. N118

69

შპს "აჭარის ა.რ. ონკოლოგიის ცენტრი"
პედიატრიული
მ.იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალური
ჰოსპიტალი
სამშობიარო
მ.იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალური
ჰოსპიტალი
სტომატოლოგიური

პუშკინის ქ. N118

სტომატოლოგიური კლინიკა სტომადენტი
პოლიკლინიკა

ბათუმი მელაშვილის ქ. N24

73

დედათა და ბავშვთა სამედიცინო ცენტრი იავნანა
სტაციონარი

გორი, ჭავჭავაძის #105

74
75

დედათა და ბავშვთა სამედიცინო ცენტრი "იავნანა"
შპს "გორმედი"
პედიატრიული

გორი, ჭავჭავაძის #105
გორი, ცხინვალის გზატკეცილი 14
მისამართი

76

დედათა და ბავშვთა სამედიცინო ცენტრი იავნანა
სამშობიარო

გორი, ჭავჭავაძის #105

77

დედათა და ბავშვთა სამედიცინო ცენტრი იავნანა
სტომატოლოგიური

გორი, ჭავჭავაძის #105

78

სტომატოლოგიური კლინიკა „მასტერ დენტ“
პოლიკლინიკა

გორი, ჭავჭავაძის #27

79

რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო
სტაციონარი

რუსთავი, წმინდა ნინოს #3

80

რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო
პედიატრიული

რუსთავი, წმინდა ნინოს #3

81

რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო

რუსთავი, წმინდა ნინოს #3

67
ბათუმი

70

71
72
გორი

რუსთავი

მისამართი

მისამართი

მისამართი
მისამართი
მისამართი
მისამართი
ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 64
მისამართი
ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 64
მისამართი
მისამართი
მისამართი

მისამართი
მისამართი
მისამართი
მისამართი
მისამართი

სამშობიარო

მისამართი

82

რუსთავის სამშობიარო სახლი
სტომატოლოგიური

რუსთავი, წმინდა ნინოს #3

83

სტომატოლოგიური კლინიკა “დენსი”
პოლიკლინიკა

რუსთავი, კოსტავას 11/მესხიშვილის 1
მისამართი

84

მარნეულის მრავალპროფილური ცენტრი " ჯეო ჰოსპიტალი"
სტაციონარი

მარნეული, ყოფილი სამხედრო ქალაქის ტერიტორია
მისამართი

85

მარნეულის მრავალპროფილური ცენტრი " ჯეო ჰოსპიტალი"
პედიატრიული

მარნეული, ყოფილი სამხედრო ქალაქის ტერიტორია
მისამართი

86

მარნეულის მრავალპროფილური ცენტრი " ჯეო ჰოსპიტალი"
სამშობიარო

მარნეული, ყოფილი სამხედრო ქალაქის ტერიტორია
მისამართი

87

მარნეულის მრავალპროფილური ცენტრი " ჯეო ჰოსპიტალი"
სტომატოლოგიური

მარნეული, ყოფილი სამხედრო ქალაქის ტერიტორია
მისამართი

ი/მ "მერაბ ძაგოშვილი"

მარნეული, რუსთაველის 48

მარნეული

88
გარდაბანი

მისამართი

პოლიკლინიკა

მისამართი

89

გარდაბნის მრავალპროფილური ცენტრი " ჯეო ჰოსპიტალი"
სტაციონარი

გარდაბანი, ლესელიძის #1

90

გარდაბნის მრავალპროფილური ცენტრი " ჯეო ჰოსპიტალი"
პედიატრიული

გარდაბანი, ლესელიძის #1

91

გარდაბნის მრავალპროფილური ცენტრი " ჯეო ჰოსპიტალი"
სამშობიარო

გარდაბანი, ლესელიძის #1

92

გარდაბნის მრავალპროფილური ცენტრი " ჯეო ჰოსპიტალი"
სტომატოლოგიური

გარდაბანი, ლესელიძის #1

93

შპს "დენსი-გარდაბანი

გარდაბანი, აღმაშენებლის 46

ახალქალაქი

მისამართი
მისამართი
მისამართი
მისამართი

პოლიკლინიკა

მისამართი

94

უნიმედი სამცხე, ახალქალაქის სამედიცინო ცენტრი
სტაციონარი

ახალქალაქი, აღმაშენებლის 31
მისამართი

95

უნიმედი სამცხე, ახალქალაქის სამედიცინო ცენტრი
პედიატრიული

ახალქალაქი, აღმაშენებლის 31
მისამართი

96

უნიმედი სამცხე, ახალქალაქის სამედიცინო ცენტრი
სამშობიარო

ახალქალაქი, აღმაშენებლის 31
მისამართი

97

უნიმედი სამცხე, ახალქალაქის სამედიცინო ცენტრი
სტომატოლოგიური

ახალქალაქი, აღმაშენებლის 31
მისამართი

ი/მ სტეფანე კოშატაშიანი

ახალქალაქი, კნუნიანცის 7

98
წალკა

პოლიკლინიკა

მისამართი
წალკა, თაყაიშვილის 4

99

შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი წალკის სამედიცინო
დაწესებულება
სტაციონარი

წალკა, თაყაიშვილის 4

100

შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი წალკის სამედიცინო
დაწესებულება
პედიატრიული

წალკა, თაყაიშვილის 4

101

შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი წალკის სამედიცინო
დაწესებულება
სამშობიარო

წალკა, თაყაიშვილის 4

102

შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი წალკის სამედიცინო
დაწესებულება
სტომატოლოგიური

103

შპს "ნოვადენტი"

არისტოტელეს 2

საგარეჯო

მისამართი

მისამართი

მისამართი

მისამართი

პოლიკლინიკა

მისამართი
საგარეჯო, კახეთის გზატკეცილი #13

104

საგარეჯოს მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი "ჯეო
ჰოსპიტალი"
სტაციონარი

საგარეჯო, კახეთის გზატკეცილი #13

105

საგარეჯოს მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი "ჯეო
ჰოსპიტალი"
პედიატრიული

საგარეჯო, კახეთის გზატკეცილი #13

106

საგარეჯოს მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი "ჯეო
ჰოსპიტალი"
სამშობიარო

საგარეჯო, კახეთის გზატკეცილი #13

107

საგარეჯოს მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი "ჯეო
ჰოსპიტალი"
სტომატოლოგიური

108

ი/მ ლუიზა ტოპეშაშვილი

საგარეჯო, რუსთაველის 133

გურჯაანი

მისამართი

მისამართი

მისამართი

მისამართი

პოლიკლინიკა

მისამართი
გურჯაანი, მარჯანიშვილის #35

109

გურჯაანი " ჯეო ჰოსპიტალი" მრავალპროფილური სამედიცინო
ცენტრი
სტაციონარი

საგარეჯო, კახეთის გზატკეცილი #13

110

გურჯაანი " ჯეო ჰოსპიტალი" მრავალპროფილური სამედიცინო
ცენტრი
პედიატრიული

საგარეჯო, კახეთის გზატკეცილი #13

111

გურჯაანი " ჯეო ჰოსპიტალი" მრავალპროფილური სამედიცინო
ცენტრი
სამშობიარო

საგარეჯო, კახეთის გზატკეცილი #13

112

გურჯაანი " ჯეო ჰოსპიტალი" მრავალპროფილური სამედიცინო
ცენტრი
სტომატოლოგიური

113

ი/მ ნინო მიტიჩაშვილი

გურჯაანი, რუსთაველის №4

თელავი

მისამართი

მისამართი

მისამართი

მისამართი

პოლიკლინიკა

მისამართი

114

შპს თელავის რაისაავადმყოფო
სტაციონარი

ალადაშვილის ქ#2

115

თელავის რეფერალური ჰოსპიტალი ევექსი
პედიატრიული

თელავი, სეხნიაშვილის 1

116

თელავის რეფერალური ჰოსპიტალი ევექსი
სამშობიარო

თელავი, სეხნიაშვილის 1

მისამართი
მისამართი
მისამართი

117

თელავის რეფერალური ჰოსპიტალი ევექსი
სტომატოლოგიური

თელავი, სეხნიაშვილის 1

118

შპს სამედიცინო ცენტრი"ნოვო-მედი"
პოლიკლინიკა
შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი დედოფლისწყაროს სამედიცინო
დაწესებულება
სტაციონარი

თელავი, ჭავჭავაძის 54

დედოფლისწყარო, ნატროშვილის ქუჩა

120

შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი დედოფლისწყაროს სამედიცინო
დაწესებულება
პედიატრიული

დედოფლისწყარო, ნატროშვილის ქუჩა

121

შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი დედოფლისწყაროს სამედიცინო
დაწესებულება
სამშობიარო

დედოფლისწყარო, ნატროშვილის ქუჩა

122

შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი დედოფლისწყაროს სამედიცინო
დაწესებულება
სტომატოლოგიური
სტომატოლოგიური "LUX DENT"
პოლიკლინიკა

დედოფლისწყარო, ჰერეთის 2ა (კორპუსი)
მისამართი

შპს მცხეთის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი "ჯანმრთელი თაობა"

მცხეთა, კოსტავას №28

დედოფლისწყარო
119

123
მცხეთა

მისამართი
მისამართი
დედოფლისწყარო, ნატროშვილის ქუჩა
მისამართი

მისამართი

მისამართი

მისამართი

124
სტაციონარი
მცხეთა "ჯეო ჰოსპიტალი" მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი

მისამართი
მცხეთა ღვინჯილიას #5

125
პედიატრიული
მცხეთა "ჯეო ჰოსპიტალი" მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი

მისამართი
მცხეთა ღვინჯილიას #5

126
სამშობიარო
127

128

მისამართი

მომსახურების მიღება შესაძლებელია გეოგრაფიულად უახლოეს
სამედიცინო დაწესებულებებში: თბილისსა და დუშეთში.
სტომატოლოგიური

დუშეთის მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი. მის: სტალინის
71. თბილისის მისამართები იხ. შესაბამის ველში.
მისამართი

შპს მცხეთის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი "ჯანმრთელი თაობა"
/სტომატოლოგიური განყოფილება

მცხეთა, კოსტავას №28

ქარელი

პოლიკლინიკა

129

ალიანს მედი - ევექსი

130

ალიანს მედი - ევექსი

131

ალიანს მედი - ევექსი

132

შპს "დასტაქარი"

133

ი/მ შორენა ფიჩხნარაშვილი

მისამართი
ფანასკერტელის 30

სტაციონარი

მისამართი
ფანასკერტელის 30

პედიატრიული

მისამართი
ფანასკერტელის 30

სამშობიარო

მისამართი
ქარელი რუსთაველის 4

სტომატოლოგიური
კასპი

მისამართი
ქარელი, ჭავჭავაძის 3

პოლიკლინიკა

მისამართი

134

კასპის რაიონული საავადმყოფო შპს. "მედალფა"
სტაციონარი

კასპი, გ.სააკაძის 27

135

კასპის რაიონული საავადმყოფო შპს. "მედალფა"
პედიატრიული

კასპი, გ.სააკაძის 27

136

კასპის რაიონული საავადმყოფო შპს. "მედალფა"
სამშობიარო

კასპი, გ.სააკაძის 27

137

კასპის რაიონული საავადმყოფო შპს. "მედალფა"
სტომატოლოგიური

ქარელი რუსთაველის 4

138

შპს მარიმედი

კასპი, სააკაძის 10

ხაშური

მისამართი
მისამართი
მისამართი
მისამართი

პოლიკლინიკა

მისამართი

139
140

შპს ახალი კლინიკა
შპს "ლაიფი 2012

ხაშური, რუსთაველის #40
ხაშური, ლესელიძის 10ა

141

შპს ახალი კლინიკა

142

შპს ახალი კლინიკა

143

შპს ახალი კლინიკა

144

ლაშა ნოზაძის სტომატოლოგიური კლინიკა
პოლიკლინიკა

ხაშური, ლესელიძის #10

145

არქიმედეს კლინიკა "სენაკი"

სენაკი. რუსთაველი #10

146

არქიმედეს კლინიკა "სენაკი"

147

არქიმედეს კლინიკა "სენაკი"

148

შპს "სენა-მედი"

149

ი/მ დარეჯან შენგელია

სტაციონარი

მისამართი
ხაშური, რუსთაველის #40

პედიატრიული

მისამართი
ხაშური, რუსთაველის #40

სამშობიარო

მისამართი
ხაშური, რუსთაველის #40

სტომატოლოგიური
სენაკი

მისამართი
მისამართი

სტაციონარი

მისამართი
სენაკი. რუსთაველი #10

პედიატრიული

მისამართი
სენაკი. რუსთაველი #10

სამშობიარო

მისამართი
სენაკი, ჭყონდიდელის 13

სტომატოლოგიური
ზუგდიდი

მისამართი
სენაკი, რუსთაველის №251

პოლიკლინიკა

მისამართი

150

ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალი - ევექსი
სტაციონარი

ზუგდიდი, გამსახურდიას 206
მისამართი

151

ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალი - ევექსი
პედიატრიული

ზუგდიდი, გამსახურდიას 206
მისამართი

152

ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალი - ევექსი
სამშობიარო

ზუგდიდი, გამსახურდიას 206
მისამართი

153

ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალი - ევექსი
სტომატოლოგიური

ზუგდიდი, გამსახურდიას 206
მისამართი

154

შპს სტომატოლოგიური პოლიკლინიკა

ზუგდიდი, ზვ. გამსახურდიას გამზ. 30

ფოთი

პოლიკლინიკა

მისამართი

155

ფოთის პოლიკლინიკა - ევექსი
სტაციონარი

ფოთი, გამსახურდიას 6

156

ფოთის რეფერალური ჰოსპიტალი - ევექსი
პედიატრიული

ფოთი, გურიის ქუჩა 171

157

ფოთის რეფერალური ჰოსპიტალი - ევექსი
სამშობიარო

ფოთი, გურიის ქუჩა 171

158

ფოთის რეფერალური ჰოსპიტალი - ევექსი
სტომატოლოგიური

ფოთი, გურიის ქუჩა 171

159

შპს "დენტალ კლასი"

ფოთი, 26 მაისის 4/16

ლანჩხუთი

მისამართი
მისამართი
მისამართი
მისამართი

პოლიკლინიკა

მისამართი

160

მედალფა ლანჩხუთის კლინიკა
სტაციონარი

ლანჩხუთი, ჟორდანიას #17

161

მედალფა ლანჩხუთის კლინიკა
პედიატრიული

ლანჩხუთი, ჟორდანიას #17

162

მედალფა ლანჩხუთის კლინიკა
სამშობიარო

ლანჩხუთი, ჟორდანიას #17

163

მედალფა ლანჩხუთის კლინიკა
სტომატოლოგიური

ლანჩხუთი, ჟორდანიას #17

164

ი/მ ეკა კუკულაძე

ლანჩხუთი, მდინარაძის 2

ოზურგეთი

მისამართი
მისამართი
მისამართი
მისამართი

პოლიკლინიკა

მისამართი
ოზურგეთი, ნინოშვილის #3

165

ოზურგეთის ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფო"მედალფა"სამედიცინო ცენტრი
სტაციონარი

ოზურგეთი, ნინოშვილის #3

166

ოზურგეთის ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფო"მედალფა"სამედიცინო ცენტრი
პედიატრიული

ოზურგეთი, ნინოშვილის #3

167

ოზურგეთის ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფო"მედალფა"სამედიცინო ცენტრი
სამშობიარო

ოზურგეთი, ნინოშვილის #3

168

ოზურგეთის ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფო"მედალფა"სამედიცინო ცენტრი
სტომატოლოგიური
შპს სტომატოლოგიური ცენტრი "დენტ-გურია"
პოლიკლინიკა

ოზურგეთის, ერისთავის 19

170

ქობულეთის ჰოსპიტალი -ევექსი
სტაციონარი

ქობულეთი, აბაშიძის 18

171

ქობულეთის ჰოსპიტალი -ევექსი
პედიატრიული

ქობულეთი, აბაშიძის 18

172

ქობულეთის ჰოსპიტალი -ევექსი
სამშობიარო

ქობულეთი, აბაშიძის 18

173

ქობულეთის ჰოსპიტალი -ევექსი
სტომატოლოგიური

ქობულეთი, აბაშიძის 18

174

ი/მ გელა გოლიაძე

ქობულეთი, რუსთაველის 138
მისამართი

169
ქობულეთი

ბორჯომი

პოლიკლინიკა

მისამართი

მისამართი

მისამართი

მისამართი
მისამართი
მისამართი
მისამართი
მისამართი
მისამართი

ბორჯომი მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი " ჯეო ჰოსპიტალი" ბორჯომი სააკაძის #3
175
სტაციონარი

მისამართი

ბორჯომი მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი " ჯეო ჰოსპიტალი" ბორჯომი სააკაძის #3
176
პედიატრიული

მისამართი

ბორჯომი მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი " ჯეო ჰოსპიტალი" ბორჯომი სააკაძის #3
177
სამშობიარო

მისამართი

ბორჯომი მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი " ჯეო ჰოსპიტალი" ბორჯომი სააკაძის #3
178
სტომატოლოგიური
ი/მ ლამარა ხუციშვილი

179
ახალციხე

მისამართი
ბორჯომი, სააქაძის #2

პოლიკლინიკა

მისამართი

180

ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალი ევექსი
სტაციონარი

ახალციხე, რუსთაველის 105ა
მისამართი

181

ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალი ევექსი
პედიატრიული

ახალციხე, რუსთაველის 105ა
მისამართი

182

ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალი ევექსი
სამშობიარო

ახალციხე, რუსთაველის 105ა
მისამართი

183

ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალი ევექსი
სტომატოლოგიური

ახალციხე, რუსთაველის 105ა
მისამართი

ახალციხის შპს „სტომატოლოგი“
პოლიკლინიკა

ახალციხე, გამრეკელის 2

185

წყალტუბოს ჰოსპტალი ევექსი
სტაციონარი

წყალტუბო, ერისთავის 16

186

წყალტუბოს ჰოსპტალი ევექსი
პედიატრიული

წყალტუბო, ერისთავის 16

187

წყალტუბოს ჰოსპტალი ევექსი
სამშობიარო

წყალტუბო, ერისთავის 16

188

წყალტუბოს ჰოსპტალი ევექსი
სტომატოლოგიური

წყალტუბო, ერისთავის 16

189

ი/მ ნათია ბზიკაძე

წყალტუბო, ავალიანის 17

184
წყალტუბო

მისამართი
მისამართი
მისამართი
მისამართი
მისამართი

