
 

  

არდის კონტრაქტორი სამედიცინო დაწესებულებების ქსელი 

მთელი საქართველოს მასშტაბით 

სტაციონალურ-ამბულატორიული დაწესებულებები 

თბილისი 

 

კლინიკის დასახელება მისამართი ტელეფონი 

1.  ევექსის ჰოსპიტლები - ტრავმატოლოგიური ჰოსპიტალი ლუბლიანას ქ. 21 ფლიგელი დ 
2911915 

2952127 

2.  გადაუდებელი ქირურგიისა და ტრავმატოლოგიის ცენტრი წინანდლის ქ. 9 599508126 

3.  
აკად. ნ. ყიფშიძის სახ. ცენტრალური საუნივერსიტეტო 

კლინიკა (რესპუბლიკური საავადმყოფო) 
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 29 

2392632 

2390237 

4.  მედიქლაბ ჯორჯია ტაშკენტის ქ. 22ა 2251991 

5.  კლინიკური მედიცინის ს/კ ინსტიტუტი (თოდუა) თევდორე მღვდლის ქ. 13 2348119 

6.  თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო ჩაჩავას ქ. 1/ლუბლიანას ქ. 5 2104444 

7.  
მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, 

საუნივერსიტეტო კლინიკა (ინგოროყვა) 
წინანდლის ქ. 9 577282882 

8.  
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის 

პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა 
გუდამაყრის ქ. 4 

2610101 

599151518 

9.  
წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის 

მრავალპროფილიანი კლინიკური საავადმყოფო 
ლუბლიანას ქ. 21 

2951335 

2954143 

10.  
ევექსის ჰოსპიტლები - ი. ბოკერიას სახელობის  

რეფერალური ჰოსპიტალი 

ისანი სამგორის რაიონი, 

ქინძმარაულის I შესახვევი, №1 550505 

11.  თბილისი სითი მედიქალ 
 

ყაზბეგის გამზ. 34 

2143737 

2180211 

12.  ამტელ ჰოსპიტალ პირველი კლინიკური საავადმყოფო  წინანდლის ქ. 9 2746896 

13.  პირველი საავადმყოფო წინანდლის ქ. 9 2190249 

14.  
 

ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო კლინიკა 

 

ლუბლიანას ქ.2/6, სართული 6 

 

2487227 

15.  
კ. ერისთავის სახელობის ექპრიმენტული და კლინიკური 

ქირურგიის ეროვნული ცენტრი 
კ. ჩაჩავას ქ.5 

 

2022525 

 



 

  

16.  ვივამედი 
დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-

12 კმ. 14/470 

2101100 

2107447 

17.  მედჯორჯია რუსთავის გზატკ. 18/22 2145320 

18.  
საქარმთველოს საპატრიარქოს წმიდა იოაკიმე და ანას 

სახელობის სამედიცინო ცენტრი 
გორგასალის ქ. 95 

2755757 

2750262 

19.  ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა უზნაძის ქ. 103 595493839 

20.  ენდოქირურგია 
წინანდლის ქ. 9 

(ინგოროყვას 10-ე სართული) 
2180851 

21.  
 

ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტი 

 

ლუბლიანას ქ. 2/6 

2306397 

599137735 

22.  ჯო ენის სამედიცინო ცენტრი ლუბლიანას ქ. 21 
2540662 

2540664 

23.  
აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი 

კარდიოლოგიის ცენტრი   
ლუბლიანას ქ. 4 

2526296 

2402305 

2402320 

24.  თბილისის გულისა და სისხლძარღვთა კლინიკა ლუბლიანას ქ. 18/20 
2479300 

2183600 

25.  კარდიოლოგიური კლინიკა „გული“ (მელიას კლინიკა) წინანდლის ქ. 9 

2746314 

593640585 

570100822 

26.  თბილისის გულის ცენტრი ვაჟა-ფშაველას გამზ. 83/11 2508116 

27.  დიაგნოსტიკური სერვისი (ეურომედი) ლუბლიანას ქ. 36 
2251000 

2477487 

28.  სისხლძრღვთა და გულის დაავადებათა ცენტრი (ბოხუა) ლუბლიანას ქ. 5/ ჩაჩავას ქ. 1 2517008 

29.  კლინიკური კარდიოლოგიის ინსტიტუტი   ლუბლიანას ქ. 5 
2359006 

593153309 

30.  კარდიონეტი პინეო ვ. გორგასლის 93 577171712 

31.  მედ ინვესტმენტი მარიჯანის ქ. 2ბ 

2913242 

2253938 

913119 

32.  ივერიელის სახ. ენდოკრინოლოგიის ცენტრი „ენმედიცი" 

 

წინანდლის ქ. 9 

 

2774000 

2771000 

33.  ავერსის კლინიკა ვაჟა-ფშაველას გამზ. 27ბ 
2394853 

2398367 

34.  ნიუ ჰოსპიტალს კრწანისის ქ.12 2190190 

35.  ევექსის ჰოსპიტლები - კარაპს მედლაინი ლუბლიანის ქ.48ა 2224417 



 

  

36.  პინეო სამედიცინო ეკოსისტემა გორგასლის ქ. 93 2752698 

37.  ახალი მზერა აბულაძის ქ. 32 
2214600 

2214610 

38.  ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი-მზერა წინანდლის ქ. 9 2775588 

39.  
თვალის მიკროქირურგიის  

ჯავრიშვილის კლინიკა „ოფთალმიჯი” 
ლუბლიანას ქ. 5ა 

2545353 

2301080 

40.  ლაიონსების თვალის კლინიკა შროშის ქ. 14 2240114 

41.  გერმანული კლინიკა - ოფთალმოლოგია გორგასლის ქ. 51-53 599979559 

42.  გლობალმედი - ოფთალმოლოგია 

 

ყიფშიძის ქ.3ბ 
2240303 

43.  
ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი 

ჯაფარიძე-ქევანიშვილის კლინიკა 
თევდერე მღვდლის ქ. 13 

2345955 

2345900 

577327244 

44.  
ოტორინოლარინგოლოგიის და თავ-კისრის ქირურგიის 

ქართულ-ფრანგული სამედიცინო ცენტრი ხუჯაძე-

გოგნიაშვილის კლინიკა 

დ. უზნაძის ქ. 103 
2433432 

577432663 

45.  ბორის ყიფიანის სახელობის ყელ-ყურ-ცხვირის კლინიკა წინანდლის ქ. 9 577509945 

46.  მრავალპროფილური კლინიკა კონსილიუმ მედულა ჯიქიას ქ. 6ა 
2304502 

2304532 

47.  
ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი   

(მარდალეიშვილის კლინიკა) 
ლისის ტბის მიმდებარედ N4 

2430100 

2450993 

48.  
კლინიკური ონკოლოგიის ინსტიტუტი (ყოფილი 

კონსტანტინე მადიჩის სახ. მამოლოგიის ცენტრი) 
ლუბლიანას ქ. 5 2516800 

49.  თბილისის ონკოლოგიური დისპანსერი ჩიქოვანის ქ. 14 
2364485 

2364486 

50.  
უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი (ღვამიჩავას 

სახელობის ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი) 

ლისის ტბის მიმდებარე 

ტერიტორია 

2180274 

2397716 

2398651 

51.  
კავშირი „ონკოპრევენციის ცენტრი“ სამედიცინო ცენტრი 

ვარკეთილი 1 
ვარკეთილი, თრიალეთის ქ. 50 2470990 

52.  ჩვენი კლინიკა + ონკოლოგიური დისპანსერი თევდორე მღვდლის ქ. 13 
579780690 

2346287 

53.  
ევექსის ჰოსპიტლები - მ.იაშვილის სახელობის ბავშვთა 

ცენტრალური საავადმყოფო 
ლუბლიანას ქ. 2/6 

2521959 

2530033 

54.  
 ქ. თბილისის ბავშვთა ინფექციური კლინიკური 

საავადმყოფო 
ს. ჩიქოვანის ქ. 14 

2363461 

2364021 

2364019 



 

  

55.  გლობალმედი-პედიატრიული კლინიკა ყიფშიძის ქ. 3ბ 599797900 

56.  
თსსუ გ. ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური 

კლინიკა 
ლუბლიანას ქ. 33 

2540697 

2540896 

57.  
ევექსის ჰოსპიტლები - ი. ციციშვილის სახელობის 

ბავშვთა კლინიკა 
ლუბლიანას ქ. 21 2470401 

58.  ჰელსი   ვაჟა-ფშაველას გამზ. 29 2393190 

59.  ლითოტრიფსია წინანდლის ქ. 9 2774438 

60.  
ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული 

ცენტრი  

 

წინანდლის ქ. 9 2748150 

61.  
ემ-ემ-ტე ჰოსპიტალი (ყოფილის თანამედროვე 

ტექნოლოგიები) 
ლუბლიანას ქ. 5 

 

2234023 

 

62.  საქართველო-ისრაელის ერთობლივი კლინიკა „გიდმედი” ლუბლიანას ქ. 2/6 2528644 

63.  კლინიკა ლარსზე ლარსის შესახვ. 3 2202515 

64.  
ოქსფორდ მედიქალ ჯორჯია ყიფშიძის ქ. 1 

2290066 

2294747 

65.  
რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი „უნივერსი“ 

(ყოფილი „ემბრიოტოქსი“) 
ლუბლიანას ქ.2/6 

2592311 

2532312 

66.  „ინ ვიტრო“ განაყოფიერების ცენტრი ლუბლიანას ქ. 2/6 

2157777 

2157771 

577711750 

67.  
კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი 

ეროვნული ცენტრი 
ლუბლიანას ქ. 5 

2953564 

2958458 

68.  
დიაკორი (ყოფილი დიაბეტის, ენდოკრინული და გულ–

ფილტვის დაავადებების ცენტრი“) 
ჩაჩავას ქ. 1 2518718 

69.  
 ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური 

იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი 
ალ. ყაზბეგის გამზ.16 

2398018 

2395729 

2395748 

70.  ვ. ბოჭორიშვილის სახ. სეფსისის საწ. ცენტრი ალ. ყაზბეგის გამზ.16 

2371449 

2371442 

2371458 

71.  ჯანმრთელობის ცენტრი ალ. ყაზბეგის გამზ. 14ბ 

2144405 

2144403 

2144402 

72.  
მედინვესტი-ჰემატოლოგიისა და ტრანსფუზიოლოგიის 

ინსტიტუტი (ყოფილი ს.ს. ჰემატოლოგიისა და 

ტრანსფუზიოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინს.) 

ქავთარაძის გამზ. 21 ა 
2394926 

2390213 



 

  

73.  ჯანმრთელობის სახლი წინანდლის ქ. 9 
2259070 

2259050 

74.  აუდიოლოგიის ეროვნული ცენტრი 
თევდორე მღვდლის ქ.13, VI 

სართ. 

2356059 

2231316 

599900466 

75.  წმინდა ლაზარეს კლინიკა  ლუბლიანას ქ. 2/6 
2528788 

577494488 

76.  გადაუდებელი მედიცინის ცენტრი  ჩაჩავას ქ. 1/ლუბლიანას ქ. 5 577327744 

77.  ჰელსი ჯორჯია პ. ქავთარაძის ქუჩის ჩიხი N4 2187797 

78.  ნეო მედი 

დიღმის სასწავლო საცდელი  

მეურნეობა ნაკვეთი 011/247/დ. 

აღმაშენებელის ხეივანი მე-14 კმ 

2596925 

79.  
ისრაელ-საქართველოს სამედიცინო კვლევითი კლინიკა 

ჰელსიკორი 
თევდორე მღვდლის ქ.13 2433343 

80.  კავკასიის მედიცინის ცენტრი ქავთარაძის ქ. 23 2550505 

81.  რედი გურამიშვილის გამზ. 84 
2651121 

599914993 

82.  ქართულ ჰოლანდიური კლინიკა ალ. გობრონიძის ქ.27 571103003 

83.  
საოჯახო მედიცინის ქართულ-ამერიკული კლინიკა  

MEDICAL HOUSE 
ბერბუკის ქ. 7 2330833 

84.  
 ვ. ივერიელის სახელობის ენდოკრინოლოგია, 

მეტაბოლოგია, დიეტოლოგიის ცენტრი „ენმედიცი“   

წინანდლის ქ. 9 

არაყიშვილის ქ. 2 

2774000 

2771000 

85.  შპს  რეიმანი ს. ეულის ქ. 5 2121122 

86.  მედ ინვესტმენტი თ. აბულაძის ქ. 20 2913119 

87.  მედიკალ +  ტ. ტაბიძის ქ. 39 2913033 

88.  ავერსის კლინიკის აღდგენითი თერაპიის ცენტრი 

ალ.ყაზბეგის გამზ.16 

(ინფექციური საავადმყოფოს 

ტერიტორია) 

2500700 

89.  პრემიუმ მედგრუპი  დადიანის ქ. 160 მე-2 სართული 
2180288 

555695596 

90.  ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრი ლუბლიანას ქ. 2/6 2526052 

91.  იმუნიზაციის ცენტრი ტაშკენტის ქ. 10 

599100211 

2312278 

2392149 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enGE889GE889&ei=5SyYXrtP9bXV8A_RmbjoAw&q=%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98&oq=%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDDIGCAAQFhAeOgIIJkoKCBcSBjEyLTEzN0oICBgSBDEyLTJQl_YDWJf2A2DA_QNoAHAAeACAAYQBiAGBApIBAzAuMpgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwj71aWY2OzoAhX1WhUIHdEMDj0Q4dUDCAw


 

  

92.  სამედიცინო ცენტრი „ციტო" ფალიაშვილის ქ. 40 2290672 

93.  ინტერკლინიკა ფალიაშვილის ქ. 30/7 2728686 

94.  
კურაციო ლორთქიფანიძის ქ. 31 2430101 

95.  
თეომედი ალ.ყაზბეგის გამზ.14 ბ 2227286 

96.  
თბილისის მე-14 პოლიკლინიკა 

ი. პეტრიწის ქ. 11 

ვაშლიჯვარი, 14 ბ 

2534932 

2515965 

(ვაშლიჯვარი

ს ფილიალი) 

97.  ი. ჟორდანიას სახელობის კლინიკა ლუბლიანას ქ. 5 
2988129 

2996197 

98.  ჟორდანია-ჩიქოვანის კლინიკა ი.აბაშიძის ქ.65/67 2990853 

99.  სამედიცინო ცენტრი - ნეოკლინიკა ბახტრიონის ქ. 10ა 2367878 

100.  დავით აბულაძის ქართულ-იტალიური კლინიკა ფალიაშვილის ქ. 39ა 
2234545 

591507575 

101.  მედელიტი 
ალ. ყაზბეგის გამზ. 34, მე-3 რიგი, 

I სართული 

2937137 

2937037 

102.  სამედიცინო ცენტრი Geoswiss გამსახურდიას გამზ. 5 

2430073 

2728686 

2728338 

103.  დავით მეტრეველის სამედიცინო ცენტრი წინანდლის ქ. 21 2190219 

104.  აიქიუ კლინიკა ვაჟა- ფშაველას გამზ. 104 
2937137 

2937037 

105.  კლინიკა მცხეთის ქუჩაზე მცხეთის ქ. 24 2910158 

106.   მკურნალი 2002 ც. დადიანის ქ. 87 2907007 

107.  
ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისში (დიაგნოსტიკური 

ცენტრი)  
გოთუას ქ. 3 

2604400 

2604411 

108.  ამერიკული კლინიკა თბილისში ჭავჭავაძის გამზ. 33ა 2640011 

109.  მედინვესტი ფალიაშვილის ქ. 44/5 2252816 

110.  
ბაქტერიოფაგის ანალიტიკურ-სადიაგნოსტიკო ცენტრი 

დიაგნოზი 90  
გოთუას ქ. 3 2251960 

111.   ელიავას საერთაშორისო ფაგოთერაპიული ცენტრი    გოთუას ქ. 3 
2913219 

2916434 

112.  ჰეპატოლოგიური კლინიკა ჰეპა ლუბლიანას ქ. 18/20 2221131 



 

  

113.  
ს. ვირსალაძის სახ. სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და 

ტროპიკული მედიცინის სამეცნიერო - კვლევითი 

ინსტიტუტი 

დ. აღმაშენებლის გამზ. 139 
2959226 

2950234 

114.  არჩილ ხომასურიძის რეპროდუქტოლოგიის ინსტიტუტი თევდორე მღვდლის ქ.13 599979998 

115.  ევექსის კლინიკები - საბურთალოს პოლიკლინიკა ვაჟა-ფშაველას გამზ.40 2472211 

116.  ევექსის კლინიკები - გლდანის პოლიკლინიკა 

გლდანი, 

I მიკრორაიონი კარტოგრაფიული

ფაბრიკის მიმდებარედ 

2550505 

117.  ევექსის კლინიკები - ისნის პოლიკლინიკა ქეთევან წამებულის ქ. 69 2550505 

118.  ევექსის კლინიკები - ვარკეთილის პოლიკლინიკა ჯავახეთის ქ. 30 2550505 

119.  ევექსის კლინიკები - მთაწმინდის პოლიკლინიკა ვეკუას ქ. 3 2550505 

120.  ევექსის კლინიკები - დიდუბის პოლიკლინიკა წერეთლის გამზ. 141ა 2550505 

121.  ევექსის კლინიკები - დიდი დიღმის პოლიკლინიკა 
იოანე პეტრიწის ქ.16ა-ს 

მიმდებარედ 
2550505 

122.  თვალის დიაგნოსტიკური ცენტრი კოსტავას ქ. 67 2148200 

123.  დიაბეტის კვლევის ეროვნული ცენტრი ჩაჩავას ქ. 1 
2342529 

599532005 

124.  ტესტი-IMP ონიაშვილის ქ. 20 
2371417 

574004717 

125.  ჯანმრთელობის ინსტიტუტი ლ. გოთუას ქ. 3 
2904544 

599317700 

126.  
მიხეილ ფეიქრიშვილის სახელობის სამედიცინო კლინიკა 

- „ალფამედი“   
მიცკევიჩის ქ. 5 2475115 

127.  ნიულაბი მცხეთის ქ. 8 2212230 

128.  კლინიკა ვაკეში რ.ერისთავის ქ. 3 
593312424 

 

129.  ჯიპისი- ექსპრეს კლინიკა სანაპიროს 6 
2379405 

2379282 

130.  ჯანმრთელობის სახლი + ი. პეტრიწის ქ. 4 595336269 

131.  სამედიცინო ცენტრი მედიმედი მარჯანიშვილის ქ. 9 2596965 

132.  
 

სამედიცინო დიაგნოსტიკური ცენტრი “მედიკონ ჯორჯია”    

 

ლერმონტოვის ქ. 18 
2430101 

133.  ესკულაპი ვაჟა-ფშაველას გამზ. 83ა 
2240099 

599974409 



 

  

134.  ვენუს ჯორჯია 
 

წინამძღვრიშვილის ქ. 104/2 2434310 

135.  საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო ცენტრი ივ. ჯავახიშვილის ქ. 43 

2753434 

557579077 

2753434 

136.  ქალთა კონსულტაცია - მომავალი  თევდორე მღვდლის ქ. 11 2258258 

137.  ულტრამედი 
დასახლება თემქა, სავაჭრო 

ცენტრი მე-2 სართული 

2729081 

599587396 

138.  Express Medical Service    ლუბლიანას ქ. 2 
577737090 

570102677 

139.  მედლაიფი  ალ. ყაზბეგის გამზ. 34, ბ.16 
2912947 

2958972 

140.  სამედიცინო ცენტრი ქირონი კედიას ქ. 7 2363364 

141.  სამკურნალო პროფილაქტიკური ცენტრი“ კოსტავას ქ. 75გ 2540850 / 55 

142.  ჰელს მედი 
ბახტრიონის ქ. 10 (ნეოკლინიკას 

შენობა) 
2190219 

143.  ორსმედი გუდიაშვილის ქ. 9 
2110013 

2110031 

144.  
მობილმედსერვისი მ.ალექსიძის ქ.1, კორ. 2, ბ. 31 2920032 

145.  სამკურნალო პროფილაქტიკური ცენტრი კოსტავას ქ. 75გ 2540850 / 55 

146.  კლინიკა ნითა თ. იოსებიძის ქ. 61 577118890 

147.  დიაგნოსტიკური ცენტრი აირმედი 
სულხან ცინცაძე, ქ. 63, ოფისი N2, 

მე-2 სართ. 
577222887 

148.  კავკაზ მედიქალ გრუპ „CMG Clinic“ 

დიღმის მასივი, III კვარტალი, 

ნოდარ ახალკაცის ქ.38/5  

(დინამოს ბაზაზე) 

2505031 

149.  მზიურის ბავშვთა სამედიცინო ცენტრი მზიურიმედი ლევან გოთუას ქ. 3 595454959 

150.  CT-medi არაყიშვილის ჩიხი 1/12 

2135025 

2135026 

599290007 

151.  ბერნული სამედიცინო ფონდი „ჰიპოკრატე“ ნინოშვილის ქ. 23 

2954029 

2479001 

2749001 

152.  სამედიცინო ცენტრი „ექსტრა"  ჩუბინაშვილის ქ.68 2222155 

153.  ბალტიკ კლინიკა წინამძღვრიშვილის ქ.110 
2359983 

568609209 



 

  

154.  გინექსი ფალიაშვილის ქ.92 
2431488 

574940108 

155.  
ი/ს ნანა კვანტალიანი ლუბლიანას ქ.21 

2528384 

577494488 

ნანა 

კვანტალიანი 

156.  
სხივი - 2012 წინანდლის ქ.9 

2273603 

577494488 

ნანა 

კვანტალიანი 

157.  ტესტი დიაგნოსტიკა ს.ცინცაძის ქ.61 
2109108 

2364808 

158.  შპს თბილისის თვალის კლინიკა ვაჟა-ფშაველას გამზ.83/11 555442200 

159.  MEDICOM რ. ლაღიძის ქ.8 551333243 

160.  კარდიო ექსპერეტი ჟ. შარტავას ქ.35/37 
2240330 

551033030 

161.  შპს მედსფეისი ლუბლიანას ქ.2/6 593312424 

162.  2009 - კლინიკა „მედლაბი" ე.ნინოშვილი ქ.60 
2149222 

2951992 

163.  თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტი გორგასალის ქ.9 2722551 

164.  საქართველოს უნივერსიტეტი „რეავიტა UG" კოსტავას ქ.77ა 595529955 

165.  პრემიუმ მედსერვისი ი.ჭავჭავაძის გამზ. 33ბ 256 03 60 

166.  ეროვნული სკრინინგ ცენტრი აკ.წერეთლის გამზ. 69 220 35 35 

167.  ჰერა 2011 ლუბლიანას ქ. 5 2771906 

168.  ოქროს საწმისი XXI საუკუნე-ჯანმრთელობის სახლი წინანდლის ქ. 9 599434188 

169.  იმედის კლინიკა დიღომი, მირიან მეფის ქ.10ა 2238480 

170.  
პირველი სამედიცინო ცენტრი (ყოფილი მ. შარაშიძის სახ. 

სამედიცინო ცენტრი 
ც. დადიანის ქ. 255 

2667371 

2667373 

26986 05 

171.  ემბრიო ლუბლიანას ქ. 2/6 
2755757 

2750262 

172.  ახალი სიცოცხლე ლუბლიანას ქ. 21 
2305036 

2305587 

173.  კლინიკა „ბაიები"  ჟანი კალანდაძის ქ. 10 2752996 



 

  

174.  
 
ახალი სამშობიარო ცენტრი 

 
წინანდლის ქ. 9 

2518623 

175.  მრჩეველი (ლიმბახი) ალ. ყაზბეგის გამზირი. 9 
2931000 

2378848 

176.  საერთაშორისო სამედიცინო ლაბორატორია-სინევო ვაჟა-ფშაველას გამზ. 29 
2393833 

2394065 

177.  ნეოლაბი ტაშკენტის ქ.47 
2183318 

2917210 

178.  ვისტამედი შროშის ქ.14 
2183318 

2917210 

179.  „გლობალმედი“ - შტუტგარდის ლაბორატორია აბულაძის ქ. 34/14 /ყიფშიძის ქ.3ბ 2240303 

180.  თბილისის ცენტრალური ლაბორატორია   ლუბლიანას ქ.5 2305005 

181.   ენემეს ჰამბურგის ლაბორატორია ტატიშვილის ქ.12 2182800 

182.  ნატალია კვანტალიანის ქართულ-ჰოლანდიური კლინიკა ქავთარაძის ქ. 21ა 2431435 

183.  EuroTest აბულაძის ქ. 34 2965880 

184.  სისხლის ბანკი ლუბლიანას ქ.2/6 2475115 

185.  მედლაბი უზნაძის ქ. 78 568595922 

186.  პედიატრი უ. ჩხეიძის ქ. 10 
2477775 

2477875 

187.  Geo-medi ლვოვის ქ. 53-55 
2943009 

2923009 

188.  ემერჯენსი სერვისი უზნაძის ქ. 2 

2180502 

2180502 

555441443 

189.  გლობალმედი სასწრაფო ბეიბი ექპრსეი ყიფშიძის ქ. 3ბ 2530333 

190.  მედიკა დ. გურამიშვილის გამზ. 41 

2530606 

2141308 

2182211 

191.  პრივატი 
გამრეკელის ქ.19 პირველი 

სართული 

2650505 

2650303 

2603780 

192.  სასწრაფო სამედიცინო დახმარება „გული“ წინანდლის ქ. 9 2220220 

193.  სასწრაფო MEDLIFE თემქა, 4 მ/რ კორპ. 36, ბ.10 
593030303 

2940011 

194.  მკურნალი 750303 პ. იაშვილის ქ.13 
2728080 

2729090 

195.  
კარდიოსერვისი გუდამაყრის ქ.2 2300309 



 

  

196.  რეფერალური დახმარების ცენტრი ლუბლიანას ქ.5 
2611111 

2477111 

197.  კარდიოექსპრესი ვაჟა-ფშაველას გამზ. 83/11 2531173 

198.  კატასტროფის მედიცინის ცენტრი წინანდლის ქ. 9 2950000 

199.  
მედ ქეა წერეთლის გამზ. 13 599797900 

200.  
ავერსი ფარმა აღმაშენებლის გამზ.148 2506506 

201.  
პსპ აფთიაქი აღმაშენებლის გამზ.148/3 2402020 

202.  
ფარმადეპო ბელიაშვილი ქ.142 2400004 

203.  ჯიპისი ბელიაშვილი ქ.142 2940740 

204.  ნეოფარმი + დ. აღმაშენებლის ხვ. მე-12 კმ.  
2596446 

2595790 

205.  სახალხო აფთიაქი ვაჟა-ფშაველას გამზ. 16 2485959 

206.  დიაგნოსტიკური ცენტრი „ნიუ ლაიფი“ ერისთავის ქ. მე-3 შესახვევი 
599950719 

577758808 

207.  დომინანტი ყაზბეგის გამზ. 14ბ, სართ. 3 
2300090 

599742247 

208.  ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი ვაჟა-ფშაველას გამზ. 83/11 
2912947 

2183317 

209.  ჯერარსი მუხიანის ქ. 2ა 2111112 

210.  
ინიციო მირიან მეფის ქ. 11ბ 2045004 

211.  
მედი პრივე  ი. ნიკოლაძის ქ.6 2903090 

212.  გაგუას კლინიკა ჭიაურელის ქ. 6 ა 2532221 

213.  
გერმანული ჰოსპიტალი კოსმონავტების სანაპირო 45ა 2001101 

214.  
„ტლ მედიკალ” - დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი ბერი გაბრიელ სალოსის გამზ. 55 2800818 

215.  
დავით ტატიშვილის ჯანმრთელობის ცენტრი პეკინის გამზ. 28 2305305 

216.  
პედიატრიული ქირურგიის ცენტრი  ლუბლიანას ქ. 36 2251712 

217.  
ენდოკრინოლოგიის ინსტიტუტი ქერჩის ქ. 6-ვ 303909 

218.  
პეტრე სარაჯიშვილის სახელობის ნევროლოგიის 

ინსტიტუტი 
თევდორე მღვდლის ქ #13 2347627 

219.  
შპს ქართულ-ამერიკული რეპროდუქციული კლინიკა 

რეპროარტი  
სულხან ცინცაძის ქ. 23 2515909 

tel:+995322940740
callto:


 

  

220.  
იოანე მოწყალეს სახელობის პრივატ კლინიკა ა. ზურაბაშვილის ქ. 1გ 2244114 

221.  
შპს მედ-ალიანსი  დიდგორის ქ.30ა 2501050 

222.  
შპს რეიგენი ს. ეულის ქ. 5 2121115 

 

 

 

არდის კონტრაქტორი ფარმაცევტული დაწესებულებების ქსელი 

მთელი საქართველოს მასშტაბით 

 
 

სახელი მისამართი ტელეფონი 

1.  ავერსი ფარმა 
თბილისი, აღმაშენებლის 

გამზ.148 
2506506 

2.  პსპ აფთიაქი 
თბილისი, აღმაშენებლის 

გამზ.148/3 
2402020 

3.  ფარმადეპო თბილისი, ბელიაშვილი ქ.142 2400004 

4.  ჯიპისი თბილისი, ბელიაშვილი ქ.142 2940740 

5.  ნეოფარმი + 
თბილისი, დ. აღმაშენებლის 

ხვ. მე-12 კმ.  

2596446 

2595790 

6.  სახალხო აფთიაქი 
თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 

16 
2485959 

7.  იმპექსი 
თბილისი, მტკვრის მარჯვენა 

სანაპირო 
2380012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:+995322940740


 

  

 

 

 

 

რეგიონალური პროვაიდერების ქსელი 

 
კლინიკის დასახელება მისამართი ტელეფონი 

1.  
შპს მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალი მედცენტრი  

(ყოფილი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ონკოლოგიის ცენტრი ) 

ბათუმი, პუშკინის ქ.118 
(0422) 276752 

(0422) 222952 

2.  ჯანმრთელობის ცენტრი „მედინა" ბათუმი, ფრ. ხალვაშის გამზ. 237 (0422) 258516 

3.  
ევექსის ჰოსპიტლები - მ. იაშვილის სახელობის ბათუმის 

დედათა და ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტალი  

ქ. ბათუმი, აეროპორტის 

გზატკეცილი 64 
(0422) 245184 

4.  
ბათუმის ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და 

ტუბერკულიოზის რეგ. ცენტრი 

ბათუმი, თაბუკაშვილის ქ. 17; 

ქათამაძის ქ. 11 

(0422) 253615 

(0422) 253088 

5.  ქ. ბათუმის მრავალპროფილიანი სამშობიარო სახლი ბათუმი, რუსთაველის ქ. 39 (0422) 274794 

6.  ევექსის ჰოსპიტლები - ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალი ბათუმი, ბაგრატიონის ქ. 125 (0422) 250934 

7.  ევექსის კლინიკები - ბათუმის პოლიკლინიკა ქ. ბათუმი, ს. ხიმშიაშვილის ქ. 20 2550505 

8.  
ევექსის კლინიკები - სამედიცინო სერვისი #2 (ბათუმის 

აეროპორტი) ქ. ბათუმი, ბათუმის აეროპორტი 2550505 

9.  ევექსის კლინიკები - ჩაქვის სამედიცინო ცენტრი 
ჩაქვი, თამარ მეფის ქ. 40 

მიმდებარედ 2550505 

10.  ევექსის კლინიკები - ქედის კლინიკა დაბა ქედა, რუსთაველის ქ.14 2550505 

11.  ევექსის კლინიკები - შუახევის კლინიკა დაბა შუახევი, რუსთაველის ქ.32 2550505 

12.  ევექსის ჰოსპიტლები - ქობულეთის ჰოსპიტალი ქ. ქობულეთი, აბაშიძის ქ.18 

(მიმდებარედ) 2550505 

13.  ევექსის კლინიკები - ხულოს კლინიკა დაბა ხულო, აღმაშენებლის ქ. 1 2550505 

14.  პარაცელსი ბათუმი, პუშკინის ქ. 141 577419301 
577747452 

15.  თვალის კლინიკა ოკულუს მედი ბათუმი, 9 მარტის ქ. 10 577355080 

16.  ინტერმედიკა 
ბათუმი, ფარნავაზ მეფის გამზ. 

62/66 
(0422) 225335 



 

  

17.  მეზღვაურთა სამედიცინო ცენტრი - 2010  ბათუმი, ტაბიძის ქ. 2 
(0422) 242033 

18.  
ქობულეთის სამედიცინო ცენტრი ქობულეთი, თბილისის ქ. 31 555318566 

19.  ქირურგიული კლინიკა SALVE ბათუმი, ასათიანის ქ. 58 (0422) 221417 

20.  აჭარის ენდოკრინოლოგიის ცენტრი ბათუმი, ხიმშიაშვილის ქ. 33 514020022 

21.  ტომოგრაფი  ბათუმი, ტ. აბუსერიძის ქ. 2 597805158 

22.  ელიტა ბათუმი, მემედ აბაშიძის გამზ. 63 (0422) 274555 

23.  კარდიო-სერვისი XXI   ბათუმი, გრიბოედოვის ქ. 39, ბ. 2 (0422) 226054 

24.  ბათუმის სამედიცინო ცენტრი ბათუმი, კახაბრის ქ. 36 (0422) 226103 

25.  პოზიტივ მედიქალ ჯორჯია ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ.9ა (0422) 240012 

26.  საგიტარიუსი მეზღვაურთა სამედიცინო ცენტრი ბათუმი, ზ. გორგილაძის ქ.91 0422 279553 

27.  

ივერიელის სახ. ენდოკრინოლოგიის ცენტრი "ენმედიც" 

ბათუმი, ბარათაშვილის ქ.30 

(საოჯახო რეგიონალური 

ცენტრის შენობაში ) 

591070505 

28.  ფიზიოთერაპია ბათუმი, ვ. გორგასალის ქ.140 599580047 

29.  
სამკურნალო სარეაბილიტაციო სამედიცინო ცენტრი  

„სანიტას“ 
ბათუმი, ვ. გორგასლის ქ.159ბ (0422) 241301 

593458718 

30.  ნიუ პლაზმა ბათუმი, პუშკინის ქ141, ბ.36 568104410 

31.  მრჩეველი ბათუმი ბათუმი, ბაგრატიონის ქ.190/192 595909949 

32.  ქ.ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო ბათუმი, ტ. აბუსერიძის ქ.2 (0422) 276807 

33.  
ინოვაციური სტომატოლოგიისა და ზოგადი მედიცინის 

ცენტრი როგო 
ბათუმი, ვახტანგ გორგასალის 
ქ.#163 

551900117 

34.  დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი-ბათუმი ბაგრატიონის ქ. 129 0322 800816 

35.  სამედიცინო ცენტრი ველმედი 

 

ზუგდიდი, ზ. გამსახურდიას ქ. 32 

591702582 

577217249 

36.  ტერმინალი ზუგდიდი, ც. დადიანის ქ. 1 571180088 

37.  იკამედი ფოთი ფოთი, რეკვავას ქ. 10 (0493) 222811 

38.  მკურნალი ხობი, ც. დადიანის ქ. 193 (0414) 222077 



 

  

39.  სენამედი / სენამედი პლიუსი სენაკი, ჭყონდიდელის ქ. 13 (0413) 274441 

40.  ქ. ფოთის გაერთიანებული სამშობიარო სახლი ფოთი, მიქაბერიძის ქ. 1 (0493) 278422 

41.  ლაზიკა მედი ფოთი, ჭანტურიას ქ.16 (0493) 242421 

42.  ევექსის კლინიკები - აბაშის კლინიკა აბაშა, თავისუფლების ქ. 141 2550505 

43.  ევექსის კლინიკები - ზუგდიდის პოლიკლინიკა ზუგდიდი, კოსტავას ქ.1 2550505 

44.  
ევექსის ჰოსპიტლები - ზუგდიდის რეფერალური 

ჰოსპიტალი 
ზუგდიდი, გამსახურდიას ქ. 206 2550505 

45.  ევექსის კლინიკები - მარტვილის კლინიკა მარტვილი, მშვიდობის ქ. 111 2550505 

46.  ევექსის კლინიკები - ფოთის პოლიკლინიკა ფოთი, კ. გამსახურდიას ქ. 6 2550505 

47.  ევექსის ჰოსპიტლები - ფოთის ჰოსპიტალი ფოთი, გურიის №171 2550505 

48.  ევექსის კლინიკები - ჩხოროწყუს კლინიკა ჩხოროწყუ, აღმაშენებლის ქ.19 2550505 

49.  ევექსის კლინიკები - წალენჯიხის კლინიკა წალენჯიხა, ჭურღულიას ქ. 6 2550505 

50.  ევექსის კლინიკები - ხობის კლინიკა ხობი, ჭყონდიდელის ქ. 2 2550505 

51.  სენაკის რაი-საავადმყოფო  სენაკი, რუსთაველის ქ. 110 (0413) 275177 

52.  უნივერსი ზუგდიდი, ბესიკის ქ. 8 568300906 

53.  
წალენჯიხის კლინიკურ-დიაგნოსტიკური 

ცენტრი 

წალენჯიხა, თამარ მეფის ქ.9, 

სართ. 2 593357004 

54.  
რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი ( ყოფილი მედიქალ 

პარკი) 

 

ცაგერი რუსთაველის ქ. 31 577488857 

55.  
რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი ( ყოფილი მედიქალ 

პარკი) 

ონი ვახტანგ VI–ის ქ. 10 

577251169 

56.  
რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი ( ყოფილი მედიქალ 

პარკი) 

ამბროლაური, ბრატისლავა/რაჭის 

ქ. 11 577012048 

57.  
მესტიის საავადმყოფო ამბულატორიული გაერთიანება მესტია. გაბლიანის ქ.13 595572732 

58.  ბომონდი ქუთაისი, გამსახურდიას I-შეს. 15 
(0431) 265014 

(0431) 293032 

59.  კლინიკა LG ქუთაისი, ჩეჩელაშვილის ქ. 6 (0431) 243934 



 

  

60.  მულტიპროფილური ჰოსპიტალი - მედიქალ სიტი ქუთაისი, ფოთის ქ. 40 (431) 243909 

61.  შპს დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ. 83ა 2550505 

62.  ევექსის ჰოსპიტლები - ონკოლოგიის ცენტრი 
ქუთაისი, ჯავახიშვილის 

ქ.85 
2550505 

63.  
ევექსის ჰოსპიტლები -ქუთაისის რეფერალური 

ჰოსპიტალი 

ქუთაისი, ოცხელის ქ.2, ნაკვეთი 

N2 
2550505 

64.  ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქუთაისი, ახალგაზრდობის ქ. 21 (0431) 224025 

65.  ლერი ხონელიძის სახ. კლინიკა ქუთაისი, ლორთქიფანიძის ქ. 11 
 

(0431) 245123 

66.  მარი-ტ ქუთაისი, ჭავჭავაძის გამზ. 18 (0431) 223102 

67.  ქუთაისის #3 სამშობიარო ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ. 11 

(0431) 273642 

(0431) 278203 

(0431) 278206 

68.  ქუთაისის ცენტრალური საავადმყოფო 
ქუთაისი, სოლომონ პირველის ქ. 

10 

(0431) 243475 

(0431) 246322 

(0431) 246934 

69.  
ევექსის ჰოსპიტლები - ქუთაისის რეფერალური 

ჰოსპიტალი 
ქუთაისი, ოცხელის ქ. 2 2550505 

70.  
დიმიტრი მხეიძის სახ. ყელ-ყურ-ცხვირის კლინიკა „გიდი“ ქუთაისი, აკ. კიბორძალიძის ქ. 9 

(0431) 244732 

71.  
ლაბორატორია ემდილაბი (ყოფილი ი/მ მედეა ავალიანი-

სამედიცინო დიაგნოსტიკური ლაბორატორია ) 
ქუთასი, ჭავჭავაძის ქ. 18/16 790210585 

599770165 

72.  
ევექსის კლინიკები -წმინდა ნიკოლოზის სახელობის 

სამედიცინო ცენტრი 

ქუთაისი, პ. იაშვილის ქ.9 ნაკვეთი 

3 / პ. იაშვილის ქ.11 / 

ნაზარიშვილის ქ.30/ პ.იაშვილის 

ქ. 9 ნაკვეთი №1 (ყოფილი 

იაშვილის ქ.9) 

(0431) 244902 

(0341) 240293 

73.  
ქუთაისის დ. ნაზარიშვილის საოჯახი მედიცინის  

და საოჯახო მედიცინის რეგ. სასწავლო ცენტრი 
ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. 5/7 (0431) 250227 

74.  ქალთა ჯანმრთელობის ცენტრი ჰერა ქუთაისი, ს. მესხის ქ. 67 
(0431) 236464 

(0431) 262420 

75.  აილაინი ქუთაისი, ირ.აბაშიძის 32ა (0431) 272020 

76.  
ო. ჩხობაძის სახელობის ინვალიდთა და ხანდაზმულთა 

სამკურნალო-სარეაბილიტაციო კლინიკური ცენტრი 
ქუთაისი, ტოლბუხინის ქ. 16 

(0431) 276723 

(0431) 225490 

77.  
„ჯეო ჰოსპიტალს“-ის ბაღდათის მრავალპროფილური 

სამედიცინო ცენტრი 
ბაღდათი, კახიანის ქ. 84 2505222 

78.  
„ჯეო ჰოსპიტალს“-ის ზესტაფონის მრავალპროფილური 

სამედიცინო ცენტრი 

ზესტაფონი, კეკელიძისა და 

მელქაძის ქუჩების გადაკვეთა 
2505222 



 

  

79.  
„ჯეო ჰოსპიტალს“-ის სამტრედიის ამბულატორიული 

ცენტრი 
სამტრედია, ჭანტურიას ქ. 2 2505222 

80.  
„ჯეო ჰოსპიტალს“-ის სამტრედიის მრავალპროფილური 

სამედიცინო ცენტრი 
სამტრედია, კოსტავას ქუჩა 2505222 

81.  
„ჯეო ჰოსპიტალს“-ის ჭიათურის მრავალპროფილური 

სამედიცინო ცენტრი 
ჭიათურა, დ. აღმაშენებელის 14 2505222 

82.   „ჯეო ჰოსპიტალს“-ის ჭიათურის სამედიცინო ცენტრი #2 ჭიათურა, გ. ჭანტურიას ქ. 20 2505222 

83.  ევექსის კლინიკები - თერჯოლის კლინიკა ქ. თერჯოლა, რუსთაველის ქ.69 2550505 

84.  ევექსის კლინიკები - ტყიბულის კლინიკა ქ. ტყიბული, თაბუკაშვილის ქ.10 2550505 

85.  
ევექსის კლინიკები - წყალტუბოს რაიონული 

საავადმყოფო 
წყალტუბო, ერისთავის 16 2550505 

86.  ევექსის კლინიკები - ხონის კლინიკა ხონი, სოლომონ მეორის ქ. 21 2550505 

87.  ფერომედი ზესტაფონი, მაღლაკელიძის ქ. 4 599141464 

88.  ენდოკრინოლოგიური ცენტრი ქუთაისი, წერეთლის ქ. 13 (431 ) 245957 

89.  ი/მ ქეთევან ჯგერენაია კლინიკა ნიუმედი ზესატაფონი, ჭანტურიას ქ. 15 
577098226 
599207727 

90.  ქუთაისის ახალი №2 სამშობიარო სახლი ქუთაისი, ლორთქიფანიძის ქ. 13 (431) 262727 

91.  მრჩეველი ქუთაისი ქუთაისი, ლაღიძის ქ. 3 571151699 

92.  სამედიცინო ცენტრი სონოლაბი ქუთაისი, ლაღიძის ქ. 3 555973434 

93.  ნათია 777 ახალციხე, თამარაშვილის ქ. 12 591702548 

94.  „ჯეო ჰოსპიტალს“-ის ბაკურიანის სამედიცინო ცენტრი 
ბორჯომი, დაბა ბაკურიანი, 

წაქაძის ქ. 2 (0322) 505222 

95.  
„ჯეო ჰოსპიტალს“-ის ბორჯომის მრავალპროფილური 

სამედიცინო ცენტრი ბორჯომი, სააკაძის ქ. 3 (0322) 505222 

96.  ევექსის კლინიკები - ადიგენის კლინიკა 
დაბა ადიგენი, ბალახაშვილის 

ქ.11 250505 

97.  ევექსის კლინიკები - ასპინძის კლინიკა ასპინძა, შალვა ახალციხელის ქ. 

1ა 
250505 

98.  
ევექსის ჰოსპიტლები - ახალციხის რეფერალური 

ჰოსპიტალი 
ახალციხე, რუსთაველის ქ. 105ა 250505 



 

  

99.  ევექსის ჰოსპიტლები - ახალქალაქის ჰოსპიტალი 
ახალქალაქი, დ. აღმაშენებლის 

ქ. 31 
250505 

100.  ევექსის კლინიკები - ნინოწმინდის კლინიკა ნინოწმინდა, თავისუფლების ქ. 48 250505 

101.  „ჯეო ჰოსპიტალს“-ის ყაზბეგის სამედიცინო ცენტრი დაბა სტეფანწმინდა, ყაზბეგის 

ქ.35 
2505222 

102.  
„ჯეო ჰოსპიტალს“-ის მცხეთის მრავალპროფილური 

სამედიცინო ცენტრი 
მცხეთა, ღვინჯილიას ქ. 5 2505222 

103.  „ჯეო ჰოსპიტალს“-ის დუშეთის სამედიცინო ცენტრი დუშეთი, სტალინის ქ. 71 2505222 

104.  
შპს მცხეთის სამედიცინო ცენტრი  მცხეთა, სამხედროს ქ. # 20 

2244240 

105.  რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი თიანეთი, რუსთაველის ქ. 75 
577345691 

106.  
რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი (ყოფილი მედიქალ 

პარკი) 
ცაგერი, რუსთაველის ქ. 31 

577277145 

107.  
რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი (ყოფილი მედიქალ 

პარკი) ონი, ვახტანგ VI–ის ქ. 10 
577251164 

108.  
რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი (ყოფილი მედიქალ 

პარკი) ამბროლაური, 

ბრატისლავა/რაჭის ქ. 11 577251164 

109.  რუსთავის # 2 სამკურნალო – დიაგნოსტიკური რუსთავი, მესხიშვილის ქ. 1ა (0341) 252836 

110.  რუსთავის №1 პოლიკლინიკა რუსთავი, გიორგაძის ქ. 6 (0341) 241403 

111.  
შპს მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრი-რუსთავი 

(ყოფილი „ქართული ფოლადის სამკურნალო ცენტრი“) 
რუსთავი, გაგარინის ქ. 12 (0341) 294199 

112.   ქ. რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო რუსთავი, წმ ნინოს ქ. 3 
(0341) 293358 

(0341) 293173 

113.  კლინიკა რუსთავი რუსთავი, VII მ/რ (0341) 275992 

114.  ავერსის კლინიკა რუსთავის ფილიალი რუსთავი, მესხიშვილის ქ.3 2500700 

115.  
„ჯეო ჰოსპიტალს“-ის გარდაბნის მრავალპროფილური 

სამედიცინო ცენტრი 
გარდაბანი, ლესელიძის ქ. 1 2505222 

116.  „ჯეო ჰოსპიტალს“-ის მარტყოფის ამბულატორია გარდაბანი, მარტყოფი 2505222 

117.  „ჯეო ჰოსპიტალს“-ის სართიჭალის ამბულატორია გარდაბანი, სართიჭალა 2505222 

https://www.google.com/search?q=%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9D+%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98&rlz=1C1NDCM_enGE768GE768&oq=%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9D+%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98&aqs=chrome..69i57.644j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

  

118.  რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი თეთრიწყარო, რუსთაველის ქუჩა 577345693 

119.  სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი „სანო“   გარდაბანი, აღმაშენებლის ქ. 2 557952462 

120.  „ჯეო ჰოსპიტალს“-ის მანგლისის სამედიცინო ცენტრი თეთრიწყარო, მანგლისი 2505222 

121.  
„ჯეო ჰოსპიტალს“-ის მარნეულის ამბულატორიული 

ცენტრი 
მარნეული, 26 მაისის ქ. 80 2505222 

122.  
„ჯეო ჰოსპიტალს“-ის მარნეულის მრავალპროფილური 

სამედიცინო ცენტრი 

მარნეული, ყოფილი სამხედრო 

ქალაქის ტერიტორია 
2505222 

123.  
„ჯეო ჰოსპიტალს“-ის წალკის მრავალპროფილური 

სამედიცინო ცენტრი 
წალკა, თაყაიშვილის ქ. 4 2505222 

124.  შპს. ავერსის კლინიკა მარნეულის N1 ფილიალი 
მარნეული, 26 მაისის ქ. #80 

2500700 

125.  შპს. ავერსის კლინიკა მარნეულის N2 ფილიალი 
მარნეული, სულხან-საბას ქ. #58 

2500700 

126.  ახალი სამედიცინო ცენტრი დმანისი, წმინდა ნინოს ქ. 37 577012051 

127.  ბოლნისის ცენტრალური კლინიკა ბოლნისი, დ. აღმაშენებლის ქ. 25 577229924 

128.  
სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი „სანო“ 

 
გარდაბანი აღმაშენებლის ქ. 2 

599514891 

129.  ავერსის კლინიკა გორი, ცხინვალის გზატ. 12 027079701 

130.  იმედი და მარიამი გორი, შინდისის გზატ. 17ა 599983310 

131.  იავნანა  გორი, ჭავჭავაძის ქ. 104 579555377 

132.  ალიანს მედ სერვისი (ყოფილი მედიქალ პარკი) ხაშური, რუსთაველის ქ. 40 577118849 

133.  
მარიმედი კასპი, სააკაძის ქ. 110 (0371) 222673 

134.   ჯ. გოგიაშვილის კლინიკა გორი, ცხინვალის გზატ. 14 (0370) 275680 

135.  გორმედი გორი, ცხინვალის გზატ. 14 (0370) 273568 

136.  
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ცენტრი „სოფია 

მკურნალი“  
გორი, ცხინვალის გზატ. 9 

598188588 

599159774 

137.  თელავის რაი. საავადმყოფო თელავი, ალადაშვილის ქ. 2 
(0350) 271969 

(0350) 271215 

138.  ავერსის კლინიკა თელავი, ვახტანგ სეხნიაშვილის 3 2500700 



 

  

139.  ენერგია + თელავი, ალაზნის გამზ. 10/1 (0350) 276090 

140.  
სალბუნი თელავი, ლესელიძის ქ. 1 (0350) 271784 

141.  
„ჯეო ჰოსპიტალს“-ის გურჯაანის მრავალპროფილური 

სამედიცინო ცენტრი 
გურჯაანი, მარჯანიშვილის ქ. 35 2505222 

142.  „ჯეო ჰოსპიტალს“-ის ველისციხის ამბულატორია 
გურჯაანი, ველისციხე 2505222 

143.  
„ჯეო ჰოსპიტალს“-ის საგარეჯოს მრავალპროფილური 

სამედიცინო ცენტრი 
საგარეჯო, კახეთის გზატ. 13 2505222 

144.  კახეთი-იონი გურჯაანი,რუსთაველის ქ.22ა (0353) 222271 

145.  ნოვომედი თელავი. ჭავჭავაძის ქ.54 (0350) 273033 

146.  ევექსის კლინიკები - თელავის პოლიკლინიკა 
თელავი, ჯორჯიაშვილის 

(არსენიშვილი) ქ.15 2550505 

147.  
ევექსის ჰოსპიტლები - თელავის რეფერალური 

ჰოსპიტალი თელავი, სეხნიაშვილის ქ.1 2550505 

148.  ევექსის კლინიკები - ყვარელის კლინიკა ყვარელი, ჭავჭავაძის ქ. 3ა 
2550505 

149.  
ევექსის კლინიკები - ახმეტის კლინიკა რუსთაველის ქ. 78ა 2550505 

150.  არქიმედეს კლინიკა - ლაგოდეხი ლაგოდეხი, 9 აპრილის ქ. 577907017 

151.  არქიმედეს კლინიკა - სიღნაღი წნორი, მშვიდობის ქუჩა 577907043 

152.  ბავშვთა ჯანმრთელობის ცენტრი თელავი, ალადაშვილის ქ. 2ა (0350) 271420 

153.  
ავთანდილ ყამბარაშვილის კლინიკა თელავი, ალადაშვილის ქ. 6 (0350) 233344 

154.  ბედნიერი კახეთი თელავი, ალადაშვილის ქ. 2ა 0790 113112 

155.  რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი ლანჩხუთი, ჭანტურიას ქ. 21 599854543 

156.  ემ მედი რუსთავი, 21 მ/რ 2 კორპ. (0341) 272922 

157.  
ახალციხის კლინიკა იმედი 

ახალციხე, ახალქალაქის გზატ. 

ჩიხი N3 (0365) 225080 

158.  რეგიონალური ჯანდაცვის ცენტრი ყაზბეგი, ალ. ყაზბეგის ქ.53 577345689 

 

 


