დანართი 7 პროვაიდერი კლინიკები
პროვაიდერი კლინიკები
თბილისში
სსიპ თ.ს.ს.უ პირველი
1
საუნივერსიტეტო კლინიკა

N

მისამართი

ქ.თბილისი, გუდამაყრის ქ. N 4 სტაციონარი

შ.პ.ს. „წმ. მიქაელ მთავარანგელოზის
ქ. თბილისი, ლუბლიანას
2 სახ. მრავალპროფილიანი
ქ.N21
კლინიკური საავადმყოფო“
3 შპს "ვივამედი"
შპს ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო
ჰოსპიტალი
ივ. ბოკერიას სახელობის
5
ჰოსპიტალი(ევექსი)
შპს მაღალი სამედიცინო
6 ტექნოლოგიების ცენტრი,
საუნივერსიტეტო კლინიკა
4

ამბულატორია/ჰო
სპიტალი

ქ.თბილისი, აღმაშენებლის
ხეივანი მე-12-ე კმ

სტაციონარი
სტაციონარი

თბილისი, ლუბლიანას ქ. #2/6 სტაციონარი
ქ.თბილისი, ქინძმარაულის ქ.
სტაციონარი
1, შესახვევი 1
თბილისი, წინანდლის ქ. N9

სტაციონარი

7 შპს პინეო სამედიცინო ეკოსისტემა

ქ.თბილისი, გორგასლის ქ# 93 სტაციონარი

სს კ.ერისთავის სახელობის
8 ექსპერიმენტული და კლინიკური
ქირურგიის ეროვნული ცენტრი

ქ.თბილისი, ჩაჩავას ქ.№5

სტაციონარი

9 შპს გერმანული ჰოსპიტალი

ქ.თბილისი, კოსმონავტების
სანაპირო #45ა

სტაციონარი

10 შ.პ.ს. გიდმედი

თბილისი,ლუბლიანას N 2/6

სტაციონარი

შპს "მ. იაშვილის სახელობის
11 ბავშვთა ცენტრალური
საავადმყოფო"(ევექსი)

ქ.თბილისი. ლუბლიანას ქ. 2/6 სტაციონარი

12 შპს ინიციო
13 შპს „კონსილიუმ მედულა“
14
15
16
17
18
19

შპს თბილისის გულისა და
სისხლძარღვთა კლინიკა
თბილისის ბავშვთა ინფექციური
კლინიკური საავადმყოფო
შპს მედ ინვესტმენტი
შპს ჩიჩუების თვალის კლინიკა «
მზერა »
შპს კლინიკური ონკოლოგიის
ინსტიტუტი (კოი)
სს კ.ერისთავის სახელობის
ექსპერიმენტული და კლინიკური
ქირურგიის ეროვნული ცენტრის
ფილიალი(ახალი სიცოცხლე)

ქ.თბილისი, მირიან მეფის
ქ.#11ბ
ქ.თბილისი,
ა.პოლიტკოვსკაიას ქ #6გ
თბილისი, ლუბლიანას ქ. #
18/20

შპს ლ.მანაგაძის სახელობის
უროლოგიის ეროვნული ცენტრი
თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტის გივი
22
ჟვანიას სახელობის პედიატრიის
აკადემიური კლინიკა
ი. ციციშვილის სახელობის ბავშვთა
23
ახალი კლინიკა(ევექსი)
24 შპს "დავით გაგუას კლინიკა"
25 შპს "ჰერა "

სტაციონარი
სტაციონარი

ქ.თბილისი, ჩიქოვანის #14

სტაციონარი

ქ.თბილისი, მარიჯანის #2

სტაციონარი

ქ. თბილისი, წინანდლის ქ. N9 სტაციონარი
ქ.თბილისი ლუბლიანას ქუჩა
#5

სტაციონარი

ქ.თბილისი ლუბლიანას ქუჩა
#21ა

სტაციონარი

აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას
სამეცნიერო ცენტრი-შპს კლინიკური ქ.თბილისი, თევდორე
20
მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი
მღვდლის #13
ინსტიტუტი (თოდუა)
21

სტაციონარი

სტაციონარი

ქ.თბილისი, წინანდლის #9

სტაციონარი

თბილისი, ლუბლიანას ქ. 21

სტაციონარი

თბილისი, ლუბლიანას ქ. 21

სტაციონარი

თბილისი, დიღომი,
ჭიაურელის 6ა
თბილისი, ლუბლიანას ქ 5

სტაციონარი
სტაციონარი

26 შპს თბილისი სითი მედიქალ
27 შპს პირველი სამედიცინო ცენტრი
28 შპს „ნიუმედი “
29 შპს მედ ინვესტმენტი

თბილისი,ყაზბეგის გამზირი
სტაციონარი
N34
თბილისი, ცოტნე დადიანის
255
თბილისი, მარიჯანის # 4
ქ.თბილისი, აბულაძის # 7

სტაციონარი
ამბულატორია
ამბულატორია

ქ.თბილისი, ხიზანიშვილის
28 -გლდანის რაიონი

ამბულატორია

ქ.თბილისი,კალაუბნის 12

ამბულატორია

ქ.თბილისი, ჭიჭინაძის #11

ამბულატორია

თბილისი. ისაკაძის ქ. 12

ამბულატორია

ქ.თბილისი თ.მღვდლის ქ#13

ამბულატორია

ქ.თბილისი, მარიჯანის #4

ამბულატორია

შპს ყელ ყურ ცხვირის სნეულებათა
36 ეროვნული ცენტრი ჯაფარიძე
ქევანიშვილის კლინიკა -

თბილისი, თევდორე
მღვდლის ქ. #13;

ამბულატორია

37 შპს ექიმ ბუბნოვსკის ცენტრი

ქ.თბილისი, ქ.წამებულის
გამზ.ბოჭორმის ქ.50/18

ამბულატორია

38 შპს ბაზი

ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ #21 ამბულატორია

30 სამედიცინო ჰოლდინგი 23
31 შპს მედისონ ჰოლდინგი
შპს თბილისის 25-ე მოზრდილთა
32
პოლიკლინიკა
33 შპს ალტრავიტა
შპს აუდიოლოგიის ეროვნული
34
ცენტრი
35 შპს ტომოსკანი

39 შპს სიმეტრია
40 შპს მედისონ ჰოლდინგი
41 შპს იმუნიზაციის ცენტრი

ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ.
ამბულატორია
33-ე
ქ.თბილისი,ა. გობრონიძის ქ.
ამბულატორია
27
ამბულატორია
ქ.თბილისი, ტაშკენტის 10ა

42

შპს მედინვესტი-ჰემატოლოგიისა და ქ.თბილისი, პ.ქავთარაძის
ტრანსფუზოლოგიის ინსტიტუტი
ჩიხი #4

ამბულატორია

43

შპს საგზაო პოლიკლინიკა-საოჯახო
მედიცინის ცენტრი დიდუბე

ქ.თბილისი, ა.წერეთლის
გამზირი #1

ამბულატორია

ქ.თბილისი, ნ.ჯავახიშვილის
ქ.#7

ამბულატორია

შპს თვალის მიკროქირურგიისა და
44 ჯავრიშვილის კლინიკა
"ოფთალმიჯი"
45 ტლ მედიკალ
46 შპს N მედი ქლაბ
47 შპს თქვენი კლინიკა
შპს „თბილისის ბალნეოლოგიური
კურორტი“
ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი
49
"ჰიპოკრატე"
შპს N4 სამკურნალო
50 პროფილაქტიკური ცენტრი და
ზურაბ დანელია
48

51 შპს MEDHOUSE
52

ქ.თბილისი, ქავთარაძის #40

ამბულატორია

ქ.თბილისი გორგასლის #9

ამბულატორია

ქ.თბილისი, ნინოშვილის N23 ამბულატორია
ქ.თბილისი, ვარკეთილი 3, I
მ/რ, N16ა

შპს საოჯახო მედიცინის ცენტრი
ისანი

55 შპს Geoswiss

ამბულატორია

ქ.თბილისი, გლდანი მე-3 მ/რ,
ამბულატორია
მ.აბაშიძის N7

შპს სამკურნალო პროფილაქტიკური
ქ.თბილისი, ბაქრაძის N4
ცენტრ ინტერმედი 1

53 შპს მკურნალი+
54

ქ.თბილისი, ბერი გაბრიელ
ამბულატორია
სალოსის გამზირი N55
ქ.თბილისი, სულხან ცინცაძის
ამბულატორია
#49

ამბულატორია

ქ.თბილისი, ვარკეთილი 3, I
მ/რ, N16ა

ამბულატორია

ქ.თბილისი, იუნკერთა N1

ამბულატორია

ქ.თბილისი, გამსახურდიას N5 ამბულატორია

56 შპს კარდიონეტი პინეო
შპს ჟორდანიას
რეპროდუქტოლოგიის ინსტიტუტი57
ხელმძღვანელი პროფესორი არჩილ
ხომასურიძ
შპს დავით ტატიშვილის
58
ჯანმრთელობის ცენტრი
59 შპს Krol Medical Corporation
60 შპს მედიჰელფი

N

თვითმმართველი ქალაქი/
მუნიციპალიტეტი

რუსთავი

3
4
5

6

ქ.თბილისი,თევდორე
მღვდლის #13

ამბულატორია

ქ.თბილისი, პეკინის ქუჩა N28

ამბულატორია

თბილისი, ნაქალაქევის ქ. 3

ამბულატორია

ქ.თბილისი,ჭავჭავაძის ქ N39

ამბულატორია

კლინიკა

მისამართი

რუსთავის ცენტრალური
საავადმყოფო

1
2

თბილისი, ვ.გორგასლის ქუჩა
ამბულატორია
N93

ქუთაისი

რუსთავი, წმინდა
ნინოს #3
ქ.რუსთავი, წმინდა
რუსთავის სამშობიარო სახლი
ნინოს #3
ქ.რუსთავი, მე-7
შპს კლინიკა რუსთავი
მკრ.
შპს ქუთაისის ცენტრალური
სოლომონ
საავადმყოფო პირველის 10
ჯეოჰოსპიტალსი
ქუთაისი, ჩხობაძის
შპს ჰოსპიტალ სერვისი
ქ#20
შპს დასავლეთ საქართველოს
ქუთაისი,
ინტერვენციული მედიცინის
ჯავახიშვილის 83ა
ცენტრი -ევექსი

ამბულატორია/სტაციონარი
სტაციონარი
სტაციონარი
ამბულატორია
სტაციონარი
სტაციონარი

სტაციონარი

შპს ლერი ხონელიძის
სახელობის კლინიკა

7
8
9
10

ფოთი

შპს ქუთაისის N1 ჯანდაცვის
ცენტრი
შპს ფოთის ცენტრალური
საავადმყოფო ბომონდი
ფოთის რეფერალური
ჰოსპიტალი

ქუთაისი.
ლორთქიფანიძის
ქ. 11
ქ.ქუთაისი,
ტაბიძის ქ.#23
ქ. ფოთი. ვატაევის
ქ3
ფოთი, გურიის ქ.
№171
ქ.ფოთი, ერეკლე II
ქ #40
ქ.ფოთი,
ჭანტურიას ქ #16

სტაციონარი
ამბულატორია
სტაციონარი
სტაციონარი

11

შპს იკამედი

12

შპს ლაზიკა მედი

13

მაღალტექნოლოგიური
მრავალპროფილური
ჰოსპიტალი ,,მედცენტრი"

14

მ.იაშვილის სახელობის
ბათუმი,
ბათუმის დედათა და ბავშვთა აეროპორტის
ცენტრალური ჰოსპიტალი
გზატკეცილი 64

სტაციონარი

შპს "ირის ბორჩაშვილის
სახელობის ჯანმრთელობის
ცენტრი მედინა"

სტაციონარი

15

ბათუმი

პუშკინის ქ. N118

ქ.ბათუმი, ფრიდონ
ხალვაშის გამზირი
237

ამბულატორია
ამბულატორია
სტაციონარი

16

შპს საგიტარიუსი მეზღვაურთა ქ.ბათუმი,
სამედიცინო ცენტრი
გორგილაძის ქ #91

ამბულატორია

17

სს მეზღვაურთა სამედიცინო
ცენტრი 2010

ამბულატორია

ქ.ბათუმი, ტაბიძის
2/ა

N

მუნიციპალიტეტები

კლინიკა

მისამართი

აბაშის რაიონი,
აბაშის ჰოსპიტალი-ევექსი
თავისუფლების ქ.
№141
დაბა ადიგენი,
ადიგენის ჰოსპიტალი-ევექსი ბალახაშვილის ქ.
11
ასპინძა შალვა
უნიმედი სამცხე–ასპინძის
ახალციხელის ქ.
ჰოსპიტალი
1ა

1

აბაშა

2

ადიგენი

3

ასპინძა

4

ახალქალაქი

უნიმედი სამცხე, ახალქალაქის ახალქალაქი,
სამედიცინო ცენტრი-ევექსი
აღმაშენებლის 31

5

ამბროლაური

ამბროლაურის რეგიონული
ჯანდაცვის ცენტრი

6

ახმეტა

ახმეტის ჰოსპიტალი-ევექსი

7

ახალციხის რეფერალური
ჰოსპიტალი ევექსი

ამბროლაური,
ბრატისლავარაჭის ქ.11
ახმეტა,
რუსთაველის ქ.
სპორტდარბაზის
ტერიტორია
ახალციხე,
რუსთაველის 105ა

ამბულატორია/სტაციონარი
სტაციონარი/ამბულატორია
სტაციონარი/ამბულატორია
სტაციონარი/ამბულატორია
სტაციონარი/ამბულატორია
ამბულატორია/სტაციონარი

სტაციონარი/ამბულატორია

სტაციონარი

ახალციხის კლინიკა იმედი

ქ.ახალციხე.
ახალქალაქის
გზატკ. 3

9

შპს ნათია 777

ქ.ახალციხე,
თამარაშვილის 12

10

ბაღდათი

ბაღდათის
მრავალპროფილური
სამედიცინო ცენტრი ჯეო
ჰოსპიტალსი

ბაღდათი,
კახიანის ქ. 84

სტაციონარი/ამბულატორია

11

ბოლნისი

შპს ბოლნისის ცენტრალური
კლინიკა

ქ.ბოლნისი ,
აღმაშენებლის #25

სტაციონარი/ამბულატორია

ბორჯომი სააკაძის
#3

სტაციონარი/ამბულატორია

გარდაბანი,
ლესელიძის #1

სტაციონარი/ამბულატორია

8

ახალციხე

12

ბორჯომი

13

გარდაბანი

ბორჯომი
მრავალპროფილური
სამედიცინო ცენტრი " ჯეო
ჰოსპიტალი"
გარდაბნის
მრავალპროფილური ცენტრი
" ჯეო ჰოსპიტალი"

სტაციონარი
ამბულატორია

შპს "გორმედი"

გორი, ცხინვალის
გზატკეცილი 14

სტაციონარი

15

დედათა და ბავშვთა
სამედიცინო ცენტრი იავნანა

ქ.გორი, ჭავჭავაძის
#104

ამბულატორია

16

გურჯაანი " ჯეო ჰოსპიტალი" გურჯაანი,
მრავალპროფილური
მარჯანიშვილის
სამედიცინო ცენტრი
#35

14
გორი

გურჯაანი

სტაციონარი/ამბულატორია

17

დედოფლისწყარო

18

დმანისი

19

დუშეთი

20

ვანი

21

22

ზესტაფონი

შპს რეგიონული ჯანდაცვის
ცენტრი დედოფლისწყაროს
სამედიცინო დაწესებულება

დედოფლისწყარო
, ნატროშვილის
ქუჩა

სტაციონარი/ამბულატორია

დმანისის რეგიონალური
ჯანდაცვის ცენტრი
დუშეთის
მრავალპროფილური
სამედიცინო ცენტრი ჯეო
ჰოსპიტალსი

ქ.დმანისი,წმინდა
ნინოს ქ.#37

სტაციონარი/ამბულატორია

დუშეთი,
სტალინის ქ. 71

სტაციონარი/ამბულატორია

ვანის სამედიცინო ცენტრი
ჯეო ჰოსპიტალსი

ვანი,
თავისუფლების
#84

სტაციონარი/ამბულატორია

ზესტაფონის
მრავალპროფილური
სამედიცინო ცენტრი,
"ჯეოჰოსპოტალსი"

ზესტაფონი,
კეკელიძისა და
მელქაძის ქუჩების
გადაკვეთა

შპს კლინიკა ფერომედი

23

ზესტაფონის
ამბულატორიული ცენტრი
"ჯეო ჰოსპოტალსი"

24

ზუგდიდის რეფერალური
ჰოსპიტალი - ევექსი

ზუგდიდი

25
26

კლინიკა ენ ელ აი
თეთრიწყარო

თეთრიწყაროს რეგიონული
ჯანდაცვის ცენტრი

ქ.ზესტაფონი,
მაღლაკელიძის ქ
#4
ზესტაფონი,
აღმაშენებლის
პირველი
შესახვევი 1#1
ზუგდიდი,
გამსახურდიას 206
ქ. ზუგდიდი,
კიტიას ქ N 21
თეთრიწყარო,
რუსთაველის ქ.

სტაციონარი

სტაციონარი

ამბულატორია

სტაციონარი
ამბულატორია
სტაციონარი/ამბულატორია

27
28

თელავი

30

თერჯოლა

31

თიანეთი

33

კასპი

34

ლაგოდეხი

35

ლანჩხუთი

36

ლენტეხი

37
მარნეული
38

ქ.თელავი,
ალადაშვილის ქ#2

სტაციონარი

შპს „ავთანდილ
ყამბარაშვილის კლინიკა“

ქ.თელავი,
ალადაშვილის ქ.6

სტაციონარი

თელავის რეფერალური
ჰოსპიტალი ევექსი

29

32

შპს თელავის
რაისაავადმყოფო

თელავი,
სეხნიაშვილის 1
თერჯოლა,
თერჯოლის ჰოსპიტალირუსთაველის ქ.
ევექსი
69
თიანეთის რეგიონული
თიანეთი,რუსთავე
ჯანდაცვის ცენტრი
ლის ქ. N75
ქ.კასპი, გ.სააკაძის
შპს მედალფა კასპის კლინიკა
27
კასპი, სააკაძის 10
შპს მარიმედი
შ.პ.ს "არქიმედეს კლინიკა"
ლაგოდეხი
შპს მედალფა ლანჩხუთის
კლინიკა
ლენტეხის რეგიონული
ჯანდაცვის ცენტრი

ლაგოდეხი, 9
აპრილის ქუჩა #48

ქ.ლანჩხუთი,
ჟორდანიას #17
ლენტეხი,ჯ.მეშვე
ლიანის ქ. N4
მარნეული,
მარნეულის
ყოფილი
მრავალპროფილური ცენტრი სამხედრო
" ჯეო ჰოსპიტალსი"
ქალაქის
ტერიტორია
მარნეულის სამშობიარო და
მარნეული,
ამბულატორიული
რუსთაველის ქ.
სამედიცინო ცენტრი ჯეო
112
ჰოსპიტალსი

ამბულატორია
სტაციონარი/ამბულატორია
სტაციონარი/ამბულატორია
სტაციონარი
ამბულატორია
სტაციონარი/ამბულატორია
სტაციონარი/ამბულატორია
სტაციონარი/ამბულატორია

სტაციონარი

ამბულატორია

39
40

41

შპს მედ X
მარტვილი

მესტია

42
43

მცხეთა

44
45

ნინოწმინდა

46

ოზურგეთი

47

ონი

48

საგარეჯო

49
სამტრედია

მარტვილის ჰოსპიტალიევექსი
შპს მესტიის საავადმყოფოამბულატორიული
გაერთიანება
მცხეთა "ჯეო ჰოსპიტალი"
მრავალპროფილური
სამედიცინო ცენტრი
შპს მცხეთის სამედიცინო
ცენტრი
შპს მცხეთის პირველადი
ჯანდაცვის ცენტრი
"ჯანმრთელი თაობა"
ნინოწმინდის ჰოსპიტალიევექსი
შპს მედალფა ოზურგეთის
კლინიკა
ონის რეგიონული ჯანდაცვის
ცენტრი
საგარეჯოს
მრავალპროფილური
სამედიცინო ცენტრი "ჯეო
ჰოსპიტალი"
შპს " ჯეო ჰოსპიტალს"-ის
სამტრედიის
მრავალპროფილური
სამედიცინო ცენტრი

ქ.მარნეული, 26
მაისის ქუჩაა #80
მარტვილის
რაიონი,
მშვიდობის ქ.
№111
დ. მესტია ი.
გაბლიანის ქ. №13

ამბულატორია
სტაციონარი/ამბულატორია

სტაციონარი/ამბულატორია

მცხეთა
ღვინჯილიას #5

სტაციონარი

ქ.მცხეთა,
სამხედროს ქ#20

სტაციონარი

ქ.მცხეთა,
კოსტავას №28
ნინოწმინდა,თავი
სუფლების 48
ქ.ოზურგეთი,
ნინოშვილის #3
ონი,ვახტანგ VI–ის
ქ.10
საგარეჯო, კახეთის
გზატკეცილი #13

სამტრედია,
კოსტავას ქუჩა N13

ამბულატორია
სტაციონარი/ამბულატორია
სტაციონარი/ამბულატორია
სტაციონარი/ამბულატორია
სტაციონარი/ამბულატორია

სტაციონარი/ამბულატორია

50

51

საჩხერე

52

სენაკი

53
სიღნაღი
54
55

ტყიბული

56

შპს "ჯეო ჰოსპიტალსი"-ს
სამტრედიის
ამბულატორიული ცენტრი
საჩხერის რაიონული
საავადმყოფოპოლიკლინიკური
გაერთიანება

სამტრედია,
ჭანტურიას #2

სტაციონარი/ამბულატორია

საჩხერე,
გომართელის 17

სტაციონარი/ამბულატორია

არქიმედეს კლინიკა "სენაკი"

ქ.სენაკი.
რუსთაველი #110

სტაციონარი/ამბულატორია

შ.პ.ს "არქიმედეს კლინიკა"
წნორი

წნორი, მშვიდობის
ქუჩა 1

სტაციონარი

შპს არქიმედეს კლინიკასიღნაღის ამბულატორია

სიღნაღი, დავით
აღმაშენებლის # 3

ამბულატორია

ტყიბულის ჰოსპიტალი ევექსი

ტყიბული,
თაბუკაშვილის 10

სტაციონარი/ამბულატორია

შპს "დასტაქარი"

ქარელი
რუსთაველის 4

სტაციონარი

გორმედი

ქარელი, სოფელი
ბებნისი

სტაციონარი

ქედას ჰოსპიტალი-ევექსი

დაბა ქედა, რუსთავ სტაციონარი/ამბულატორია

ქობულეთის ჰოსპიტალი ევექსი
სტეფანწმინდის
რეგიონალური ჯანდაცვის
ცენტრი

ქობულეთი,
აბაშიძის 18

სტაციონარი/ამბულატორია

სტეფანწმინდა,ა.
ყაზბეგის ქ. N35

სტაციონარი/ამბულატორია

ყვარელი,
ჭავჭავაძის ქ.

სტაციონარი/ამბულატორია

ქარელი
57
58

ქედა

59

ქობულეთი

60

ყაზბეგი

61

ყვარელი

ყვარლის ჰოსპიტალი-ევექსი

დაბა შუახევი,
შუახევის ჰოსპიტალი-ევექსი რუსთაველის
ქ.№32

სტაციონარი/ამბულატორია

62

შუახევი

63

ჩოხატაური

შპს მედალფა ჩოხატაურის
კლინიკა

დ. ჩოხატაური, თ
ბილისის ქ. N 10

სტაციონარი/ამბულატორია

64

ჩხოროწყუ

ჩხოროწყუს ჰოსპიტალიევექსი

ჩხოროწყუს
რაიონი,
აღმაშენებლის ქ.
N19

სტაციონარი/ამბულატორია

65

ცაგერი

ცაგერის რეგიონული
ჯანდაცვის ცენტრი

ცაგერი,
რუსთაველის ქ.31

სტაციონარი/ამბულატორია

66

წალენჯიხა

წალენჯიხის ჰოსპიტალიევექსი

წალენჯიხა,
ჭურღულიას ქ. 6

სტაციონარი/ამბულატორია

67

წალკა

68

წყალტუბო

შპს რეგიონული ჯანდაცვის
ცენტრი წალკის სამედიცინო
დაწესებულება
წყალტუბოს ჰოსპტალი
ევექსი
შპს " ჯეო ჰოსპიტალსი"
ჭიათურის
მრავალპროფილური
სამედიცინო ცენტრი
შპს " ჯეო ჰოსპიტალსი"
ჭიათურის ამბულატორიული
ცენტრი
რეგიონული ჯანდაცვის
ცენტრი "ხარაგაული"

წალკა, ე.
თაყაიშვილის ქ.
N4
წყალტუბო,
ერისთავის 16

69
ჭიათურა
70
71
72

ხარაგაული

გორმედი

ჭიათურა, გ.
ჭანტურიას #20
ჭიათურა,დავით
აღმაშენებლის #14
ხარაგაული,დევდ
არიანის ქ. N41
ხაშური,
ფარნავაზის #5

სტაციონარი/ამბულატორია
სტაციონარი/ამბულატორია

სტაციონარი

ამბულატორია
სტაციონარი/ამბულატორია
სტაციონარი

73

ხაშური

შპს ახალი კლინიკა

74

შპს "ლაიფი 2012

75

მომსახურების მიღება
შესაძლებელია ქ.ბათუმის
შესაბამის პროფილის
კლინიკებში

ხელვაჩაური

76
77

ხობი

78
79

ხულო

ხაშური,
რუსთაველის #40
ქ.ხაშური,
ლესელიძის 10ა

სტაციონარი
ამბულატორია

ხობის ჰოსპიტალი

ხობი,
ჭყონდიდელის ქ.
№2

სტაციონარი/ამბულატორია

ხონის ჰოსპიტალი-ევექსი

ხონი, სოლომონ
მეორის ქუჩა, №21

სტაციონარი/ამბულატორია

შპს ჯეო ჰოსპიტალს-ხონის
ამბულატორიული ცენტრი

ხონი, ჭანტურიას
#12

სტაციონარი/ამბულატორია

ხულოს ჰოსპიტალი-ევექსი

ხულო,
აღმაშენებლის ქ. 1

სტაციონარი/ამბულატორია
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დანართი 7 - ოჯახის ექიმები/სტომატოლოგიურები/სასწრაფოები/ანაზღაურების ოფისი
N

ოჯახის ექიმები თბილისში

1

მისამართი

სამუშაო
საათები(ორშაბათიპარასკევი)

სამუშაო საათები (შაბათი)

შპს "კლინიკა ნიუმედი"

თბილისი, მარიჯანის
ქუჩა #4

10სთ-18:00სთ

10სთ-დან 17:00სთ-მდე (2 ოჯახის ექიმი)

შპს მედ ინვესტმენტი

ქ.თბილისი,
აბულაძის # 7

10სთ-18:00სთ

შ.პ.ს „ალტრა ვიტა“

თბილისი, გაბრიელ
ისაკაძის #12 საბურთალოს
რაიონი

10სთ-18:00სთ

ქ.თბილისი,
ლ.ქიაჩელის N18

10სთ-18:00სთ

კლინიკა

ვაკე (4 ოჯახის ექიმი)
2

3

4

საბურთალო (2 ოჯახის
ექიმი)

მთაწმინდა(2 ოჯახის ექიმი) სს ვერე XXI კლინიკა მედსი

5

კრწანისი(2 ოჯახის ექიმი)

შპს „თბილისის ბალნეოლოგიური
კურორტი“

ქ.თბილისი
გორგასლის #9

10სთ-18:00სთ

6

დიდუბე(2 ოჯახის ექიმი)

შპს გერმანული ჰოსპიტალი

ქ.თბილისი,
კოსმონავტების
სანაპირო #45ა

10სთ-18:00სთ

7

ჩუღურეთი(2 ოჯახის ექიმი)

8
სამგორი(2 ოჯახის ექიმი)

9
10

ისანი(1 ოჯახის ექიმი)

ააიპ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ქ.თბილისი,
"ჰიპოკრატე"
ნინოშვილის N23

10სთ-18:00სთ

თბილისი აფრიკის
შპს "თბილისის N25 -ე მოზრდილთა
დასახლება,
პოლიკლინიკა"
ჭიჭინაძის 11

10სთ-18:00სთ

შპს მედისონ ჰოლდინგი

ქ.თბილისი,კალაუბნ
ის 12

10სთ-18:00სთ

შპს საოჯახო მედიცინის ცენტრი
ისანი

ქ.თბილისი,
იუნკერთა N1

10სთ-18:00სთ

11

გლდანი(2 ოჯახის ექიმი)

სამედიცინო ჰოლდინგი 23

თბილისი,გლდანის
ხიზანიშვილის ქ. 28
(გლდანის პირველ
ხიდთან მე-2 მკრ)

12

ნაძალადევი(2 ოჯახის
ექიმი)

შპს Krol Medical Corporation

თბილისი,
ნაქალაქევის ქ. 3

N

თვითმმართველი ქალაქი

კლინიკა
შპს "კლინიკა რუსთავი"

1
რუსთავი(2 ოჯახის ექიმი)
2
3
4
5

სს "რუსთავის ცენტრალური
საავადმყოფო "
ქუთაისის N1 პირველადი
ქუთაისი(3 ოჯახის ექიმი)
ჯანდაცვის ცენტრი
შპს "ლაზიკამედი "
ფოთი(2 ოჯახის ექიმი)
შპს იკამედი

6

ბათუმი (2 ოჯახის ექიმი)

N

მუნიციპალიტეტები

1

ამბროლაური

შპს "მაღალტექნოლოგიური
ჰოსპიტალი მედცენტრი"

კლინიკა
ამბროლაურის რეგიონული
ჯანდაცვის ცენტრი

მისამართი

სამუშაო საათები (შაბათი)

10სთ-18:00სთ

10სთ-დან 17სთ-მდე

რუსთავი, წმინდა
ნინოს #3
ქუთაისი, ტ.ტაბიძის
N23
ქ.ფოთი, ჭანტურიას ქ
#16
ქ.ფოთი, ერეკლე II ქ #4

მისამართი
ამბროლაური,
ბრატისლავა-რაჭის
ქ.11

10სთ-18:00სთ

სამუშაო
საათები(ორშაბათიპარასკევი)

ქ.რუსთავი, მე-7 მკრ.

პუშკინის ქ. N118

10სთ-18:00სთ

10სთ-18:00სთ
10სთ-18:00სთ

10სთ-დან 17სთ-მდე

10სთ-18:00სთ
10სთ-18:00სთ
10სთ-18:00სთ

10სთ-დან 17სთ-მდე

სამუშაო
საათები(ორშაბათიპარასკევი)

სამუშაო საათები (შაბათი)

10სთ-18:00სთ

2

ახალციხე

3

ახალქალაქი

4
გორი (2 ოჯახის ექიმი)
5
6
7

ახალციხე,
რუსთაველის 105ა

10სთ-18:00სთ

უნიმედი სამცხე, ახალქალაქის
სამედიცინო ცენტრი-ევექსი

ახალქალაქი,
აღმაშენებლის 31

10სთ-18:00სთ

შპს "გორმედი"

გორი, ცხინვალის
გზატკეცილი 14
ქ.გორი, ჭავჭავაძის
#104

დედათა და ბავშვთა სამედიცინო
ცენტრი იავნანა
"ენ ელ აი"

ქ. ზუგდიდი, კიტიას
ქ N 21
ზუგდიდი(2 ოჯახის ექიმი)
ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალ ზუგდიდი, გამსახურდ
შპს"ავთანდილ ყამბარაშვილის კლინიქ.თელავი, ალადაშვილ

8
9

ახალციხის რეფერალური
ჰოსპიტალი ევექსი

თელავი (2 ოჯახის ექიმი) შპს "თელავის რაიონული
საავადმყოფო "

10

მცხეთა

11

ოზურგეთი

შპს "მცხეთის პირველადი
ჯანდაცვის ცენტრი – 'ჯანმრთელი
თაობა"
შპს მედალფა ოზურგეთის კლინიკა

ბაღდათის მრავალპროფილური
12 ბაღათის მუნიციპალიტეტი სამედიცინო ცენტრი ჯეო
ჰოსპიტალსი
ბორჯომი მრავალპროფილური
ბორჯომის
13
სამედიცინო ცენტრი " ჯეო
მუნიციპალიტეტი
ჰოსპიტალი"
გარდაბნის მრავალპროფილური
გარდაბნის
14
ცენტრი " ჯეო ჰოსპიტალი"
მუნიციპალიტეტი

15

გურჯაანის
მუნიციპალიტეტი

16

დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტი

ქ.თელავი,
ალადაშვილის ქ#2
ქ.მცხეთა, კოსტავას
№28
ქ.ოზურგეთი,
ნინოშვილის #3

10სთ-18:00სთ

10სთ-18:00სთ

10სთ-18:00სთ
10სთ-18:00სთ

10სთ-დან 17სთ-მდე

10სთ-18:00სთ

10სთ-დან 17სთ-მდე

10სთ-18:00სთ

ბორჯომი, სააკაძის
ქუჩა #3

10სთ-18:00სთ

გარდაბანი,
ლესელიძის #1

10სთ-18:00სთ

შპს " რეგიონალური ჯანდაცვის
ცენტრი - დედოფლისწყარო"

დედოფლისწყარო,
ანტონ ნატროშვილის
ქუჩა #22

10სთ-დან 17სთ-მდე

10სთ-18:00სთ

10სთ-18:00სთ

გურჯაანი,მარჯანიშვ
ილის ქუჩა #35

10სთ-დან 17სთ-მდე

10სთ-18:00სთ

ბაღდათი, კახიანის ქ.
84

შპს" ჯეოჰოსპიტალსი" გურჯაანის
მრავალპროფილური სამედიცინო
ცენტრი

10სთ-დან 17სთ-მდე

10სთ-18:00სთ

10სთ-18:00სთ

17

დმანისის
მუნიციპალიტეტი

18

დუშეთის
მუნიციპალიტეტი

19

ვანის მუნიციპალიტეტი

20

ზესტაფონის
მუნიციპალიტეტი

21
22
23

თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტი
თერჯოლის
მუნიციპალიტეტი
თიანეთის
მუნიციპალიტეტი

24

კასპის მუნიციპალიტეტი

25

ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტი

26

ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

27

ლენტეხის
მუნიციპალიტეტი

28

მარნეულის
მუნიციპალიტეტი

29

ონის მუნიციპალიტეტი

30

საგარეჯოს
მუნიციპალიტეტი

დმანისის რეგიონალური ჯანდაცვის ქ.დმანისი,წმინდა
ცენტრი
ნინოს ქ.#37

10სთ-18:00სთ

დუშეთის მრავალპროფილური
სამედიცინო ცენტრი ჯეო
ჰოსპიტალსი
ვანის სამედიცინო ცენტრი ჯეო
ჰოსპიტალსი

დუშეთი, სტალინის
ქ. 71

10სთ-18:00სთ

ვანი, თავისუფლების
#84

10სთ-18:00სთ

შპს „ჯეო ჰოსპიტალსის"
ზესტაფონის მრავალპროფილური
სამედიცინო ცენტრი

ზესტაფონი,
აღმაშენებლის
პირველი შესახვევი
N1
თეთრიწყარო,
რუსთაველის ქ.
თერჯოლა,
რუსთაველის ქ. 69
თიანეთი,რუსთაველ
ის ქ. N75
კასპი, სააკაძის ქუჩა
#27
ლაგოდეხი, ჯანელიძი

თეთრიწყაროს რეგიონული
ჯანდაცვის ცენტრი
თერჯოლის ჰოსპიტალი-ევექსი
თიანეთის რეგიონული ჯანდაცვის
ცენტრი
შპს "მედალფა" კასპის სამედიცინო
ცენტრი
შ.პ.ს "არქიმედეს კლინიკა"
ლაგოდეხი
შპს ,,მედალფა“ ლანჩხუთის
სამედიცინო ცენტრი
ლენტეხის რეგიონული ჯანდაცვის
ცენტრი

ლანჩხუთი,
ჟორდანიას ქუჩა
#137
ჯ.მეშველიანის ქ. N4

10სთ-18:00სთ

10სთ-18:00სთ
10სთ-18:00სთ
10სთ-18:00სთ
10სთ-18:00სთ
10სთ-18:00სთ
10სთ-18:00სთ
10სთ-18:00სთ

შპს მედX

ქ.მარნეული, 26
მაისის ქუჩაა #80

10სთ-18:00სთ

ონის რეგიონული ჯანდაცვის
ცენტრი

ონი,ვახტანგ VI–ის
ქ.10

10სთ-18:00სთ

საგარეჯოს მრავალპროფილური
სამედიცინო ცენტრი "ჯეო
ჰოსპიტალი"

საგარეჯო, კახეთის
გზატკეცილი #13

10სთ-18:00სთ

10სთ-დან 17სთ-მდე

შპს მედიჰელფ + (2)
31

სამტრედიის
მუნიციპალიტეტი(7
ოჯახის ექიმი)

შპს"ჯეოჰოსპიტალსი"-ს
სამტრედიის ამბულატორიული
ცენტრი(5)
სს "საჩხერის რაიონული
33 საჩხერის მუნიციპალიტეტი საავადმყოფო პოლიკლინიკური
გაერთიანება"
არქიმედეს კლინიკა "სენაკი"
34 სენაკის მუნიციპალიტეტი
32

35

ტყიბულის
მუნიციპალიტეტი

ტყიბულის ჰოსპიტალი - ევექსი

36

ქობულეთის
მუნიციპალიტეტი

ქობულეთის ჰოსპიტალი -ევექსი

სტეფანწმინდის რეგიონალური
ჯანდაცვის ცენტრი
ცაგერის რეგიონული ჯანდაცვის
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
ცენტრი
შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი
წალკის მუნიციპალიტეტი წალკის სამედიცინო დაწესებულება

37 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
38
39

40

ჭიათურის
მუნიციპალიტეტი

41

ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტი

42

ქ.სამტრედია,
ჯავახიშვილის ქ#11

10სთ-18:00სთ

სამტრედია,
ჭანტურიას #2

10სთ-18:00სთ

საჩხერე, ივანე
გომართელის ქუჩა
#17
ქ.სენაკი. რუსთაველი
#110
ტყიბული,
თაბუკაშვილის 10
ქობულეთი, აბაშიძის
18
სტეფანწმინდა,ა.
ყაზბეგის ქ. N35
ცაგერი,
რუსთაველის ქ.31
წალკა, ე.
თაყაიშვილის ქ. N4

შპს " ჯეო ჰოსპიტალსი" ჭიათურის
მრავალპროფილური სამედიცინო
ცენტრი
რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი
"ხარაგაული"
შპს გორმედი

ჭიათურა, გ.
ჭანტურიას #20

შპს "ლაიფი 2012

ქ.ხაშური,
ლესელიძის 10ა

ხარაგაული,დევდარი
ანის ქ. N41
ხაშური, ფარნავაზის
#5

10სთ-18:00სთ
10სთ-18:00სთ
10სთ-18:00სთ
10სთ-18:00სთ
10სთ-18:00სთ
10სთ-18:00სთ
10სთ-18:00სთ

10სთ-18:00სთ
10სთ-18:00სთ
10სთ-18:00სთ

43

ხაშურის
მუნიციპალიტეტი(2
ოჯახის ექიმი)

N

ქალაქი

სტომატოლოგიური კლინიკები

მისამართი

ფასდაკლება ორთოპედიულ და ორთოდონტიულ
მოსამხურებაზე

1

თბილისი

შპს კლინიკა „ნიუმედის"
სტომატოლოგიური კლინიკა

ქ.თბილისი,
მარიჯანის 4

30%-დან 40%-მდე ფასდაკლება ორთოპედიულ და
ორთოდონტიულ მომსახურებაზე

10სთ-18:00სთ

ქ.თბილისი,
ნუცუბიძის 82
ქ.თბილისი,
კანდელაკის ქ. №9
ქ.თბილისი,
ევდოშვილის #12
ქ.თბილისი,არაყიშ
ვილის პირველი
ჩიხი №5
ქ.თბილისი,
გლდანი,
ხიზაბავრის ქ.5
ქ.ქუთაისი,
რუსთაველის #102
ქ.ქუთაისი,
ჭავჭავაძის
გამზ#52/21
ქ.ზესტაფონი,
ჭანტურიას 9
ქ.საჩხერე.აღმაშენე
ბლის 5ბ
ქ.ჭიათურა
ნინოშვილის #17
ქ.ტყიბული,
გელათის 20, ბ13

2

თბილისი

შპს სითი სმაილი

3

თბილისი

შპს პი-ეს დენტალი

4

თბილისი

შპს სმაილი

5

თბილისი

ი/მ თამარ დოლიძე
(სტომატოლოგიური კლინიკა
მედი დენტ +)

6

თბილისი

იმ ქეთევან ფილიშვილი

7

ქუთაისი

ქუთაისის რეგიონალური
სტომატოლოგიური ცენტრი

8

ქუთაისი

შპს დენტალ ლიდერი

9

ზესტაფონი

სპს ნინო გვალია და კომპანია

10

საჩხერე

შპს სმაილი

11

ჭიათურა

ი/მ მარინა ბრეგვაძე

12

ტყიბული

იმ მანუჩარ ბრეგაძე

13

სამტრედია

შპს მედიჰელფ +

ქ.სამტრედია,
ჯავახიშვილის ქ#11

14

ბათუმი

შპს სტომადენტი

ქ.ბათუმი
მელაშვილის ქ. N24  

15

გორი

ი/მ ნონა მესროფაშვილი

ქ.გორი, ცხინვალის
გზატკეცილი 14ა

16

რუსთავი

შპს დერმადენტი

17

მარნეული

ი/მ  მერაბ ძაგოშვილი

18

გარდაბანი

შპს გოლდ-დენტალი

19

წალკა

შპს ნოვა დენტი

ქ.რუსთავი,შარტავა
ს N5-64
ქ.მარნეული,
რუსთაველის 48
ქ.გარდაბანი,
აღმაშენებლის 37
ქ.წალკა,არისტოტე
ლეს 2

30%-დან 40%-მდე ფასდაკლება ორთოპედიულ და
ორთოდონტიულ მომსახურებაზე
50% ფასდაკლება ოპრთოპედიულ მომსხურებაზე

20

საგარეჯო

შპს მედი დენტი

21

გურჯაანი

ი/მ ირმა მენაბდიშვილი

22

თელავი

შპს სამედიცინო პოლიკლინიკა
პულსი

23

მცხეთა

ი/მ შორენა ფერხული

24

კასპი

შპს მარიმედი

25

ხაშური

ლაშა ნოზაძის
სტომატოლოგიური კლინიკა

26

სენაკი

ი/მ დარეჯან შენგელია

27

ფოთი

შპს დენტალ კლასი

28

ლანჩხუთი

შპს გურია დენტი

29

ოზურგეთი

შპს სმაილ დენტი

30

ქობულეთი

ი/მ გელა გოლიაძე

31

ბორჯომი

ი/მ შორენა მჭედლიძე

32

წყალტუბო

ი/მ ნათია ბზიკაძე

პროვაიდერი სასწრაფოები
N

დასახელება

1 სასწრაფო პედიატრი
2 სს ემერჯენსი სერვისი
3 ჯეო -მედი
4 შპს მკურნალი 75-03-03

მისამართი
თბილისი, უშანგი ჩხეიძის 10
თბილისი - ლუბლიანას
13/ჭიაურელის 6
თბილისი. ვაჟა-ფშაველას გამზ.,
კვ. 2, კორპ. 33
თბილისი,პ.იაშვილისქ.#13

ქ.საგარეჯო,
აღმაშენებლის 14
ქ.გურჯაანი, 9
აპრილის ქუჩა #45
ქ.თელავი, 26
მაისის ქუჩა N2
ქ.მცხეთა,
აღმაშენებლის 39
ქ.კასპი, სააკაძის
110
ქ.ხაშური,
ლესელიძის #10ა
ქ.სენაკი,
რუსთაველის №251
ქ.ფოთი 26 მაისის
4/16
ქ.ლანჩხუთი, ე.
ნინოშვილის 56
ქ.ოზურგეთი, ა.
წულაძის 10
ქ.ქობულეთი,
რუსთაველის 138ა
ქ.ბორჯომი,
სააკაძის ქ#2
ქ.წყალტუბო,
ავალიანის 17

ანაზღაურების ოფისი
N

1 თბილისი

ქალაქი

მისამართი

სამუშაო
საათები(ორშაბათიპარასკევი)

თბილისი, გ.ფანჯიკიძის ქუჩა N22 10:00სთ-18:00სთ

სამუშაო საათები
(შაბათი)

10სთ-14:00სთ

