
 

  

 
არდის პრიორიტეტული პროვაიდერი კლინიკების  

ქსელი მთელი საქართველოს მასშტაბით 

PPO (Preferred Provider Organizations) 
 

ქალაქი PPO კლინიკის დასახელება მისამართი E-card 
ონლაინ 

მიმართვა 

1.  

თბილისი მედ ინვესტმენტი თ. აბულაძის ქ. 20  

 

2. .  
თბილისი მედ ინვესტმენტი მარიჯანის ქ. 4 

  

3.   
თბილისი მედ ინვესტმენტი  ვაჟა-ფშაველას გამზ 76ბ  

 

4.   
თბილისი რეიმანი ს. ეულის ქ. 5  

 

5.   
თბილისი 

ქართულ-ამერიკული საოჯახო მედიცინის 
ცენტრი „მედიქალ ჰაუსი“ 

ბერბუკის ქ. 7  
 

6.   
თბილისი ვისტამედი შროშის ქ. 14  

 

7.   
თბილისი 

ივერიელის სახ. ენდოკრინოლოგიის 
ცენტრი - „ენმედიცი“ 

წინანდლის ქ. 9  
 

8.   
თბილისი 

ივერიელის სახ. ენდოკრინოლოგიის 
ცენტრი - „ენმედიცი“ 

არაყიშვილის ქ. 2 
  

9.   
თბილისი „პინეო“ სამედიცინო ეკოსისტემა გორგასლის ქ. 93  

 

10.   
თბილისი კლინიკა „ინიციო" მირიან მეფის ქ. 11ბ  

 

11.  

 
თბილისი ნიუ ჰოსპიტალს კრწანისის ქ. 12  

 

12.  

 
თბილისი 

შპს აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას 
სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური 
მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი 
ინსტიტუტი  

თევდორე მღვდლის ქ.13  
 

13.  თბილისი 
დავით ტატიშვილის ჯანმრთელობის 

ცენტრი 
პეკინის გამზ. 28  

 

14.  თბილისი თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო ჩაჩავას ქ. 1  
 

15.  თბილისი მეგა-ლაბი პ.ქავთარაძის 23  
 



 

  

16.  ბათუმი 
დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი-

ბათუმი 
ბაგრატიონის ქ. 129  

 

17.  ბათუმი 
მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალი 
„მედცენტრი“ 

პუშკინის ქ. 118  
 

18.  

 
ქუთაისი 

დ.ნაზარიშვილის სახ.საოჯახო მედიცინის 
ცენტრი 

თამარ მეფის ქ. 5/7  
 

19.  

 
ქუთაისი 

 
ქუთაისი ხონელიძის კლინიკა  

 
ლორთქიფანიძის ქ.11  

 

20.  

 
ქუთაისი 

შპს თანამედროვე სამედიცინო 
ტექნოლოგიების დასავლეთის 
რეგიონალური ცენტრი  

ფოთის ქ. 40  
 

21.  ზუგდიდი სამედიცინო ვენტრი „ველმედი" გამსახურდიას გამზ. 32  
 

22.  ზუგდიდი 
ევექსის კლინიკები, ზუგდიდის 
პოლიკლინიკა 

კოსტავას ქ. 1  
 

23.  რუსთავი 
რუსთავის #2 სამკურნალო 
დიაგნოსტიკური ცენტრი 

მესხიშვილის Iა  
 

24.  რუსთავი მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრი გაგარინის ქ.12  
 

25.  თელავი ავერსის კლინიკა ვახტანგ სეხნიაშვილს ქ. 3  
 

26.  საგარეჯო 
„ჯეო ჰოსპიტალს“-ის საგარეჯოს 
მრავალპროფილური სამედიცინო 
ცენტრი 

კახეთის გზატკეცილი 13  
 

27.  ყვარელი ევექსის კლინიკები - ყვარლის კლინიკა ჭავჭავაძის ქ. 3ა  
 

28.  დმანისი 
ახალი სამედიცინო ცენტრი (ყოფილი 
მედიქალ პარკი) 

წმინდა ნინოს ქ. 37 
  

29.  ახალციხე ნათია 777 თამარაშვილის ქ. 12  
 

30.  ხაშური 
გორმედი, ხაშურის ცენტრალური 
საავადმყოფო 

ფარნავაზის ქ. 5  
 

31.  ბოლნისი ბოლნისის ცენტრალური კლინიკა დ. აღმაშენებლის ქ. 25  
 

32.  ბორჯომი 
„ჯეო ჰოსპიტალს“-ის ბორჯომის 
მრავალპროფილური სამედიცინო 
ცენტრი 

სააკაძის ქ. 3  
 

33.  წალკა რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი თაყაიშვილის ქ. 4  
 

34.  გარდაბანი 
სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი - 
„სანო“ 

აღმაშენებლის ქ. 2  
 



 

  

35.  ჭიათურა ჯეო ჰოსპიტალს ჭანტურიას ქ. 20  
 

36.  ფოთი ლაზიკა მედი ჭანტურიას ქ.16  
 

37.  სამტრედია 
„ჯეო ჰოსპიტალს“-ის ამბულატორიული 
ცენტრი 

ჭანტურიას ქ. 2  
 

38.  ლანჩხუთი რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი ჭანტურიას ქ. 21  
 

39.  ოზურგეთი მედალფა ნინოშვილის ქ. 3  
 

40.  თეთრიწყარო 
„ჯეო ჰოსპიტალს“-ის თეთრიწყაროს 
მრავალპროფილური სამედიცინო 
ცენტრი 

რუსთაველის ქუჩა  
 

41.  ქედა ევექსის კლინიკები - ქედის კლინიკა რუსთაველის ქ. 14  
 

42.  მარნეული 
„ჯეო ჰოსპიტალს“-ის მარნეულის 
მრავალპროფილური სამედიცინო 
ცენტრი 

რუსთაველის ქ. 112  
 

43.  ლაგოდეხი არქიმედეს კლინიკა 9 აპრილის ქ. 9  
 

44.  ყაზბეგი რეგიონალური ჯანდაცვის ცენტრი ალ. ყაზბეგის ქ. 53  
 

45.  გორი ავერსის კლინიკა 
ცხინვალის გზატკეცილი 
12 

 
 

46.  ახმეტა ევექსის კლინიკები - ახმეტის კლინიკა რუსთაველის ქ. 78ა  
 

47.  ზესტაფონი 
ი/მ ქეთევან ჯგერენაიას კლინიკა  
„ნიუმედი" 

ჭანტურიას ქ. 15  
 

 

 


