
#        სამედიცინო დაწესებულება დაწესებულების ტიპი მისამართი

#          საბაზისო კლინიკები (ოჯახის ექიმი/პედიატრი) დაწესებულების ტიპი მისამართი

1           რეიმანი (6) ამბულატორია

ამბულატორიასაოჯახო მედიცინის ქართულ-ამერიკული 
კლინიკა

აკადემიკოს ვახტანგ ბოჭორიშვილის 
სამედიცინო ცენტრი

გერმანული ჰოსპიტალი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი

ს.ხეჩინაშვილის სახელობის 
საუნივერსიტეტო კლინიკა (2)

მედისონ ჰოლდინგი მუხიანი (2)

მედისონ ჰოლდინგი ვარკეთილი (2)

ავერსი  რუსთავის ფილიალი (2)

იკამედი ფოთი

მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალი 
მედცენტრი

ნლი

კლინიკა ბომონდი

ჯეო ჰოსპიტალი ზესტაფონის 
ამბულატორიული ცენტრი
ჯეო ჰოსპიტალი მარნეულის 
მრავალპროფილური  სამედიცინო ცენტრი

მედალფა (ოზურგეთი)

ავერსი - თელავის ფილიალი

გორმედი - გორი

გორმედი - ხაშური

არქიმედეს კლინიკა ლაგოდეხი

ჭიათურის მრავალპროფილური  
სამედიცინო ცენტრი
სამტრედიის მრავალპროფილური  
სამედიცინო ცენტრი

სამტრედიის ამბულატორიული ცენტრი

ბაღდათის მრავალპროფილური 
სამედიცინო ცენტრი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი” - წმინდა 
ნიკოლოზის სახელობის სამედიცინო ცენტრი

ამბულატორია

ამბულატორია

ამბულატორია

ამბულატორია

ამბულატორია

ამბულატორია

ამბულატორია

ამბულატორია

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

ქ. თბილისი, სანდრო ეულის N7

ქ. თბილისი, ბერბუკის ქუჩა N10

ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის 
გამზ. N16

ქ.თბილისი, კოსმონავტების 
სანაპირო 45ა

ქ. თბილისი, პ.ქავთარაძის 
ქუჩა N23

ქ.თბილისი. ჭავჭავაძის
 გამზ. 33

ქ. რუსთავი, მესხიშვილის #3ა

ქ. ფოთი, ერეკლე II-ის ქუჩა #40 

ქ. ქუთაისი. იაშვილის ქ. 9

ქ. ბათუმი, პუშკინის ქ. 118/120

ქ.ზუგდიდი, კიტიას N 21

ქ. ქუთაისი, ზ.გამსახურდიას 1 
შესახვევი #15

ქ. ზესტაფონი, აღმაშენებლის I 
შესახვ. 1

ქ. მარნეული, რუსთაველის ქ. 112

ქ. ოზურგეთი, ნინოშვილის ქ. #3

ქ. თელავი, სეხნიაშვილის #3 

ქ. გორი, ცხინვალის 
გზატკეცილი #14ა

ქ. ხაშური, ფარნავაზ მეფის #5

ქ. ლაგოდეხი, ჯანელიძის 
ქუჩა #1

ქ. ჭიათურა, გ.ჭანტურიას ქ.20

ქ. სამტრედია, კოსტავას ქ.

ქ. სამტრედია. ჭანტურიას ქ. 2

ქ. ბაღდათი, კახიანის ქ. 84

ქ. თბილისი, ა. გობრონიძის 
ქ. N 27

ქ. თბილისი, კალოუბნის ქ.N12
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#                     ჯეოჰოსპიტალი დაწესებულების ტიპი მისამართი

დაწესებულებები



#        სამედიცინო დაწესებულება დაწესებულების ტიპი მისამართი

დუშეთის მრავალპროფილური  
სამედიცინო ცენტრი

საგარეჯოს მრავალპროფილური  
სამედიცინო ცენტრი

მცხეთის მრავალპროფილური  
სამედიცინო ცენტრი
ბორჯომის მრავალპროფილური  
სამედიცინო ცენტრი

მარნეულის ამბულატორიული 
ცენტრი და სამშობიარო

ზესტაფონის მრავალპროფილური  
სამედიცინო ცენტრი

ზესტაფონის მრავალპროფილური  
სამედიცინო ცენტრი

ვანის სამედიცინო ვენტრი

ხონის ამბულატორიული ცენტრი

მედალფა(ჩოხატაური)

მედალფა(კასპი)

მედალფა(ბათუმი)

 ავერსის კლინიკა 
(ცენტრალური ფილიალი)
ავერსის კლინიკა - ბირთვული 
მედიცინის ცენტრი
ავერსის კლინიკა - რეაბილიტაციის 
ცენტრი

ავერსის კლინიკა - ისნის ფილიალი

ავერსის კლინიკა - ბოგდანის 
ფილიალი

ავერსის კლინიკა - თემქის ფილიალი 

ავერსის კლინიკა - მარნეულის #1 
ფილიალი
ავერსის კლინიკა - მარნეულის #2 
ფილიალი 
ავერსის კლინიკა - გორის #1 
ფილიალი
ავერსის კლინიკა - გორის #2 
ფილიალი

მედალფა (ლანჩხუთი)

ამბულატორია

ამბულატორია

ამბულატორია

ამბულატორია

ამბულატორია

ამბულატორია

ამბულატორია

ამბულატორია

ამბულატორია

ამბულატორია

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

ქ. საგარეჯო. კახეთის გზატკ. 13

26      გურჯაანის მრავალპროფილური  
სამედიცინო ცენტრი

ქ. გურჯაანი. მარჯანიშვილის 
ქ. 35

ქ. დუშეთი. სტალინის ქ. 71

ქ. მცხეთა. ღვინჯილიას ქ. 5

ქ. ბორჯომი. სააკაძის ქ. 3

ქ. მარნეული. რუსთაველის ქ. 112

ქ. ზესტაფონი, კეკელიძის და 
მელიქიძის ქუჩების კვეთაზე

ქ. ხონი, ჭანტურიას ქ. 12

ქ. ლანჩხუთი, ჟორდანიას 
ქ. #136

დაბა ჩოხატაური, თბილისის 
ქ. #10

ქ. კასპი, გ. სააკაძის ქ. #27ბ

ქ. ბათუმი, გოგოლის 
შესახვევი N2

ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 
გამზ. #27/ბ 

ქ. თბილისი, ყაზბეგის გამზ #16 

ქ. თბილისი, ყაზბეგის გამზ #16 

ქ. თბილისი, ნავთლუღის ქ. 
#11-13 

ქ. თბილისი, 
ბოგდან-ხმელნიცკის #153/ა 

ქ. თბილისი, თემქა მე-3 მკრ., 
მე-3 კვარტ., კორპ. #43 

ქ. მარნეული, 26 მაისის ქუჩა 

ქ. მარნეული, სულხან-საბას ქ. 
#58 

ქ. გორი, ცხინვალის 
გზატკეცილი #12 

ქ. გორი, სამეფოს ქუჩა #78 

ქ. გარდაბანი, ლესელიძის ქ.1

ქ. ვანი, თავისუფლების ქ. 84 
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#                            მედალფა დაწესებულების ტიპი მისამართი

#                      ავერსის კლინიკა დაწესებულების ტიპი მისამართი



#        სამედიცინო დაწესებულება დაწესებულების ტიპი მისამართი

#              სამედიცინო კორპორაცია ევექსი დაწესებულების ტიპი მისამართი

სტაციონარი-ტრავმატოლოგია

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - 
ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი

 სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - 
ტრავმატოლოგიური ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - 
კარაპს მედლაინი 

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - 
ი. ციციშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკა
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - მ. იაშვილის 
სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალური
ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - 
ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - 
ქობულეთის ჰოსპიტალი
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - 
ქედის ჰოსპიტალი
 სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - 
შუახევის ჰოსპიტალი
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - 
ხულოს ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი  - 
ონკოლოგიის ცენტრი 
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - 
ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალი
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - 
ახალქალაქის ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - მ. იაშვილის 
სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო

 წყალტუბოს რაიონული საავადმყოფო

 აკ.  ზ.  ცხაკაიას სახ.  დასავლეთ საქ.  
ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრი

ალიანს მედი

ახალი კლინიკა

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი 
მთაწმინდის პოლიკლინიკა
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი  
საბურთალოს პოლიკლინიკა
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი  
საბურთალოს პოლიკლინიკა
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი 
დიდუბის პოლიკლინიკა
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი 
ვარკეთილის პოლიკლინიკა
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი 
ისნის პოლიკლინიკა
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი 
გლდანის პოლიკლინიკა

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ივ. ბოკერიას 
სახელობის რეფერალური ჰოსპიტალი

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიკლინიკა

პოლიკლინიკა

პოლიკლინიკა

პოლიკლინიკა

პოლიკლინიკა

პოლიკლინიკა

პოლიკლინიკა

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

 ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ. 21

ქ. ქუთაისი, ოცხელის ქ. 2, 
ნაკვეთი 2

ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ. 48

ქ. თბილისი, დიღ. მასივი 
ლუბლიანას 21: (ჟვანიას ეზო)

ქ. ბათუმი, აეროპორტის 
გზატკეცილი 64

ქ. ბათუმი, ბაგრატიონის ქ. 125

დაბა შუახევი, რუსთაველის ქ. 32

დაბა ხულო, აღმაშენებლის ქ. 1

ქ. თბილისი, ქინძმარაულის I 
შესახვ. 1 

ქ. ქუთაისი, ჯავახიშვილის 85

ქ. ახალციხე, რუსთაველის 
ქ. 105ა

ქ. ახალქალაქი, დ. 
აღმაშენებლის ქ. 31

ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ 2/6

ქ. წყალტუბო, ერისთავის ქ. №16

ქ. ქუთაისი , ჯავახიშვილის ქ. 83ა

ქ. ხაშური, რუსთაველის ქ. N40

ქ. ხაშური, რუსთაველის #40

ქ. თბილისი, ვ. ვეკუას ქ. 3

ქ.თბილისი, თავხელიძის 1

ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 40

ქ.თბილისი აკ. წერეთლის 
გამზ. 123

ქ.თბილისი, ჯავახეთის ქ. 30

ქ.თბილისი, ქეთევან წამებულის 
გამზ. 69

ქ.თბილისი, გლდანი, I მ/რ

ქ. ქობულეთი, თბილისის ქ. 31

დაბა ქედა, რუსთაველის ქ. 14
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#        სამედიცინო დაწესებულება დაწესებულების ტიპი მისამართი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი 
ზუგდიდის პოლიკლინიკა

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი 
ბათუმის პოლიკლინიკა

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი 
დიდი დიღმის პოლიკლინიკა

 სამედიცინო კორპორაცია ევექსი ჩაქვის 
პოლიკლინიკა

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი 
თელავის პოლიკლინიკა
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი 
ფოთის პოლიკლინიკა
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი 
პოლიკლინიკა ვერე
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი
ტყიბულის ჰოსპიტალი
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - 
თერჯოლის ჰოსპიტალი
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - 
ხონის ჰოსპიტალი
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - 
ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - 
წალენჯიხის ჰოსპიტალი
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - 
ჩხოროწყუს ჰოსპიტალი
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - 
მარტვილის ჰოსპიტალი
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - 
აბაშის ჰოსპიტალი
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი
თელავის რეფერალური ჰოსპიტალი
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი
ყვარლის ჰოსპიტალი
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი
ახმეტის ჰოსპიტალი
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი
ადიგენის ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი 
ასპინძის ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი 
ნინოწმინდის ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი
ფოთის ჰოსპიტალი

რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი 
დედოფლისწყარო
რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი
ლანჩხუთი 
რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი
ლენტეხი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი
ხობის ჰოსპიტალი

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

სტაციონარი, ამბულატორია, ER

სტაციონარი, ამბულატორია, ER

სტაციონარი, ამბულატორია, ER

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

ქ. ბათუმი, ს. ხიმშიაშვილის ქ.20

ქ.თბილისი, ი. პეტრიწის ქ. 16

ქ. ზუგდიდი, მ. კოსტავას ქ. 1

დაბა ჩაქვი, თამარ მეფის ქ. 40

ქ. თელავი, ჯორჯიაშვილის ქ. 15

ქ. ფოთი, კ. გამსახურდიას ქ. 6

ქ.თბილისი, ვეკუას ქ.  № 3

ქ. ხონი, სოლომონ მეორის 
ქუჩა, 21

ქ.ზუგდიდი, გამსახურდიას ქ. 206

ქ. ხობი, ჭყონდიდელის ქ. 2

ქ. წალენჯიხა, ჭურღულიას ქ. 6

ქ. ჩხოროწყუ, აღმაშენებლის 
ქ. 19

ქ. მარტვილი, მშვიდობის ქ. 111

ქ. აბაშა, თავისუფლების ქ. 141

ქ. თელავი, სეხნიაშვილი N1

ქ. ყვარელი, ჭავჭავაძის ქ. 
ნაბაღრები

ქ. ახმეტა, რუსთაველის ქ. 
სპორტდარბაზის ტერიტორია

დაბა ადიგენი, ბალახაშვილის 
ქ. 11

ქ. ნინოწმინდა, თავისუფლების 
ქ. 48

ქ. ასპინძა, შალვა ახალციხელის 
ქ. 1ა

ქ. ფოთი, გურიის ქ. 171

ნატროშვილის ქ. 

 ჭანტურიას ქ. N21 

კ. მეშველიანის  N4

ქ. ტყიბული, თაბუკაშვილის ქ. 10

ქ.თერჯოლა, რუსთაველის ქ. 69
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#        სამედიცინო დაწესებულება დაწესებულების ტიპი მისამართი

რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი  - გუდაური

რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი  - ბორითი

რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი
ხარაგაული

რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი - ცაგერი

რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი - ონი

რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი 
ამბროლაური
რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი
ბაკურიანი
რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი
წალკა
რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი
თეთრიწყარო
რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი
სტეფანწმინდა
რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი 
თიანეთი 

რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი
დუისი
რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი
დმანისი
რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი
ქუთაისი

ჯეომედი

პედიატრი

მედიქალ გლობალ მენეჯმენტი 
(ბეიბი ექსპრესი)
პრეჰოსპიტალური დახმარების ცენტრი 
(კატასტროფის ცენტრი)

 ემერჯენსი სერვისი

ავერსი ფარმა

მედ-11

გეფა

პსპ-აფთიარი

იმპექსი

რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი
ზუგდიდი  

აფთიაქი

აფთიაქი

აფთიაქი

აფთიაქი

პოლიპროფილური

გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება

გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება

გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება

გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება

გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება

გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება

 ხარაგაულის რაიონი, სოფელი 
ბორითი

 დევდარიანის ქ. N41

გუდაური

 რუსთაველის ქ. N31

 ვახტანგ მე-6 ქ. N10

 ბრატისლავა-რაჭის ქ. N11

დაბა ბაკურიანი, კ. წაქაძის  ქ. N2

ა. ყაზბეგის  ქ. N35

რუსთაველის  ქ. N75

დ. აღმაშენებლის  N222

სოფელი დუისი

დმანისი; წმ. ნინოს N 37

ო.ჩხობაძის ქ N 20 (ყოფილი 
ტოლბუხინის ქ.19)

ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 
გამზ., კვ. 2, კორპ. 33

ქ. თბილისი, უ. ჩხეიძის ქ. 10

ქ.  თბილისი, ყიფშიძის ქ. 3ბ

ქ. თბილისი, წინანდლის ქ. 9

ქ.თბილისი, კრწანისის N12

ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქუჩა 
#13

ქსელის ყველა აფთიაქი

ქსელის ყველა აფთიაქი

ქსელის ყველა აფთიაქი

ქსელის ყველა აფთიაქი

ქ. წალკა,  ე. თაყაიშვილის  ქ. N4 

რუსთაველის ქუჩა
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#                      სააფთიაქო ქსელები დაწესებულების ტიპი მისამართი

#                         სასწრაფო დახმარება დაწესებულების ტიპი მისამართი

სტაციონარი, ამბულატორია, ER

სტაციონარი, ამბულატორია, ER

სტაციონარი, ამბულატორია, ER

სტაციონარი, ამბულატორია, ER

სტაციონარი, ამბულატორია, ER

სტაციონარი, ამბულატორია, ER

სტაციონარი, ამბულატორია, ER

სტაციონარი, ამბულატორია, ER

სტაციონარი, ამბულატორია, ER

სტაციონარი, ამბულატორია, ER

ამბულატორია, ER

C ჰეპატიტის ელიმინაცია, 
ლაბორატორია

ER

ER



#        სამედიცინო დაწესებულება დაწესებულების ტიპი მისამართი

 დენტექსი 95

 დენტალ ცენტრი

 სმაილ ქეარ

 სმაილ ქეარ

ნინო ქარდავას სტომატოლოგიური 
კლინიკა

ბელა დენტი

ჰეფი სმაილი

შ.პ.ს   მ.ტატიშვილის სტომატოლოგიური 
სპა  ცენტრი დენტალ სპა

 პი-ეს დენტალ

დენტალმედი 24/7

დენტ ოფისი

სითი სმაილი

ნიუ დენტი

ნიუ დენტი

ნიუ დენტი

ნიუ დენტი

ნიუ დენტი

ნიუ დენტი 1

ნიუ დენტი 1

ნიუ დენტი 1

ჰეფი დენტი

 ეფლდენტი

მაია მუმლაძის სტომატოლოგიური 
კლინიკა ჰელსი დენტი  

დენტა ლუქსი

ლაიფ დენტი

ქ. თბილისი, რ. ლაღიძის ქ. N 8

ქ. თბილისი, ბახტრიონის ქ. N26

ქ. თბილისი, ალმასიანის ქ. 19/21

ქ. თბილისი, გაგარინის ქ.

ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქ. 41

ქ.თბილისი, ლ.გოთუას  ქ.N 8

ქ.თბილისი, იოსებ კანდელაკის 
N9

ქ.თბილისი, ნუცუბიძის N2

ქ.თბილისი, ფალიაშვილის #118

ქ.თბილისი, სულხან-საბას ქუჩა 
N9

ქ.თბილისი, ზ.ფალიაშვილის 
N 90

ქ.თბილისი, მ.ბურძგლას #24 
(საბურთალო) 

ქ.თბილის, ალ ყაზბეგის გამზ 35

ქ.თბილისი, ვიქტორ დოლიძის 
#46

ქ. თბილისი,  შ. ნუცუბიძის ქ.N82

ქ.თბილისი, ვარკეთილი, 
ჯავახეთის ქუჩა N 30

ქ.თბილისი, ისანი, ქ.წამებულის 
N 69

ქ.თბილისი, დიდი დიღომი, 
პეტრიწის N 16

ქ.თბილისი, ვეკუას ქ.N 3

ქ.თბილისი, ვერა, 
პეტრიაშვილის N38 

ქ.თბილისი, გლდანი, კარტოგრაფიის 
მიმდებარე ტერიტორია 

ქ.თბილისი, საბურთალო, ალ. 
ყაზბეგის N29ა

ქ.თბილისი, საბურთალო, 
ცინცაძის N40

ქ.თბილისი, კოსტავას ქ.72

ქ.თბილისი, მ. ბურძგლას 65

127

128

129

130

131
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139

140

141

142

143

144

145

146

147

149

148

150

151
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სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია 24/7



#                 სტომატოლოგიური კლინიკები დაწესებულების ტიპი მისამართი

#        სამედიცინო დაწესებულება დაწესებულების ტიპი მისამართი

ი.მ ავთანდილ ხუჭუა Muller Dent”

ნეკ დენტალ სტუდიო

ი/მ მანანა სიხარულიძე - დენტა-სტილი

ზიბექსი

დენტუსი

დრიმ დენტალ გრუპი

გერმანული კლინიკა

მედი დენტი+

ნინო ბერიძის ორთოდონტიული 
ცენტრი
ქართულ-გერმანული იმპალნტაციის 
ცენტრი (HBI Dent Implant)
ვი აი პი სტომატოლოგია - დენტო 
კლუბი

დავიდ დენტი

დენტალ არტ

ი.მ. ნინო ბარბაქაძე დენტალ ჰაუსი  

დენტალ ლუქსი

დენტალ-კლასი

ნიუ დენტი

კლინიკა ელიტი

დენტა კლასი

სმაილ ფექთორი

ნინო ბერიძის ბავშვთა 
სტომატოლოგიური ცენტრი

ქ. თბილისი, ვაჟა ფშაველას 
გამზ N6   

ქ. თბილისი, ზ. ფალიაშვილის 
#65

ქ. თბილისი, ბახტრიონის ქ. N20

ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 
გამზ 65ა

ქ.თბილისი, გორგასლის ქ. 51-53

ქ.თბილისი, არაყიშვილის 
პირველი ჩიხი 5 (ბ.შოშიტაიშვილის 5)

ქ.თბილისი, ვაჟა ივერიელის 11

ქ.თბილისი, ზ.ფალიაშვილის 
ქ.24

ქ.თბილისი ზ.ფალიაშვილისN49

ქ. თბილისი, ვაჟა ფშაველას 
გამზირი N70ბ

ქ. თბილისი, დ. თავხელიძის N1 ა

ქ.თბილისი, მიცკევიჩის #20

ქ.თბილისი, ალ.ყაზბეგის გამზ 
14ა

ქ. ბათუმი, ლ. ასათიანის ქ. 45

ქ.ბათუმი, ლერმონტოვის 94/57

ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. 42

ქ.ხაშური, ლესელიძის N7

ქ.ფოთი, წმინდა ნინოს 3/35

ქ.ბათუმი, სემილ ხიმშიაშვილის 
ქ.N 20

თბილისი, აღმაშენებლის გამზ 
175/2

ქ.თბილისი, ნ.ბარათაშვილის 
#10

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

173

172

174

175

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

ნიუ დენტი 1 ქ.თბილისი, მიცკევიჩის N18

ქ.თბილისი, დიღომი, 
ლუბლიანას N5

ქ.თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. 
#33ბ

152

153

სტომატოლოგია

ნიუ დენტი 1

კონფიდენტი

სტომატოლოგია

#                                    ტოპ კლინიკები დაწესებულების ტიპი მისამართი



#        სამედიცინო დაწესებულება დაწესებულების ტიპი მისამართი

ავერსის სტომატოლოგიური კლინიკა
რუსთავის ფილიალი 

დენსი

დენსი

დენსი

დენსი

როიალ დენტი

ჩემი ღიმილი

ჩემი სტომატოლოგი

ჯულია დენტი

ციტო

ციტო

ციტო

ციტო

ციტო

ციტო

ციტო

ციტო

ციტო

ციტო

ციტო

ს.ს მეგა-ლაბი

მედ ინვესტმენტი ვაკის ფილიალი

ციტო (ბეიბი)

ქ.რუსთავი, მესხიშვილის ქ.N3ა

ქ. რუსთავი, შარტავას ქ.N 17

ქ. მარნეული, რუსთაველის N3

ქ. რუსთავი, კოსტავას ქ.N11

ქ.თბილისი, პეტრე იბერის #14

ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის N85

ქ.თელავი, ა.წერეთლის #3

ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ #15

ქ.თბილისი, ფალიაშვილის 
#37/2

ქ.თბილისი, ფალიაშვილის #41

ქ. ბათუმი, გორგასლის #149 

ქ.სენაკი, შ. რუსთაველის №241

ქ.ზუგდიდი, ი. კიკალიშვილის 
№2

ქ.ქუთაისი, ი. გრიშაშვილის N19

ქ.ქუთაისი, შ.რუსთაველის ქ. #27 

ქ.გორი, ი.სტალინის  #48

ქ.სამტრედია, რესპუბლიკის ქ.#2

ქ.თბილისი, ქეთევან წამებულის 
გამზირი 64/66 (ავლაბარი)

ქ.თბილისი, ხიზანიშვილის ქ.#21 
(გლდანი)

ქ.თბილისი, პ.ქავთარაძის #23

ქ. თბილისი, აბულაძის ქ.N20

ქ.გარდაბანი, აღმაშენებლის N46

ქ.თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ 
#39გ

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

199

198

200

201

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

სტომატოლოგია

ამბულატორია-ლაბორატორია

ამბულატორია-ლაბორატორია

ლაბორატორია

ლაბორატორია

ლაბორატორია

ლაბორატორია

ლაბორატორია

ლაბორატორია

ლაბორატორია

ლაბორატორია

ლაბორატორია

ლაბორატორია

ლაბორატორია

ამბულატორია

სტომატოლოგია

ნიუ დენტი ქ.ქუთაისი, პაოლო იაშვილის 
ქ.N 9

ქ.ზუგდიდი, კოსტავას N 1

ქ.გორი, ცხინვალის 
გზატკეცილი N12

176

177

სტომატოლოგია

ნიუ დენტი

ავერსის სტომატოლოგიური კლინიკა 
გორის ფიალიალი 

სტომატოლოგია

#                 ამბულატორია/ლაბორატორია დაწესებულების ტიპი მისამართი



#        სამედიცინო დაწესებულება დაწესებულების ტიპი მისამართი

მიზოუნი

იმუნიზაციის ცენტრი 

ტლ მედიკალი

დავით ტატიშვილის ჯანმრთელობის 
ცენტრი

მედისონ ჰოლდინგი

მარდალეიშვილის დიაგნოსტიკური 
ცენტრი

მრჩეველი

მრჩეველი

მრჩეველი

მრჩეველი

მრჩეველი

მრჩეველი (კურიერული სამსახური)

აიქიუ კლინიკა

ენდოკრინოლოგიის ინსტიტუტი

ჟორდანია რეპროდუქტოლოგიის ინსტიტუტი-
ხელმძღვანელი პროფესორი არჩილ ხომასურიძე

Ms Clinic

ჟორდანია ჩიქოვანის კლინიკა

დავით მეტრეველის სამედიცინო 
ცენტრი

რუთს კლინიკ

სხივური მედიცინის ცენტრი

ტლ მედიკალი საბურთალოს ფილიალი

მედ ინვესტმენტი (რეაბილიტაცია)

კენ ვოლკერის კლინიკა 
(რეაბილიტაცია)

მრჩეველი

ქ,თბილისი, ი.ჭავჭავაძის 21 
ჩიხი II, კორპ 5

ქ,თბილისი, ტაშკენტის 10ა

ქ.თბილისი, ბერი გაბრიელ 
სალოსი 55

ქ.თბილისი, პეკინის გამზ #28

ქ.თბილისი, ალ.ყაზბეგის #9

ქ.თბილისი ი.ჭავჭავაძის გამზ. 
N49ა  

ქ.თბილისი გლდანი - ვასაძის 
ქუჩა N7 

ქ.თბილისი, ვარკეთილი - 1
შინდისელი გმირის ქ. N7 

ქ.ბათუმი, ბაგრატიონის ქ. 
190/192

ქ.ქუთაისი, ლაღიძის 3

ქ.თელავი

ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 
გამზ 7კვ კორ. #5ა

ქ. თბილისი, ქერჩის ქ.6ვ ა 
ბლოკი

ქ.თბილისი, თევდორე 
მღვდლის #13 სართული 7

ქ. თბილისი, ზოვრეთის 37

ქ.თბილისი, ი.აბაშიძის 65

ქ.თბილისი, ქ.წამებულის 21

ქ.თბილისი, პოლიტკოვსკაიას 
#5

ქ.თბილისი, ზ.ანჯაფარიძის #2 
ყოფილი სანდრო ეული

ქ.თბილისი, ლ.ჩარკვიანის ქ.6

ქ.თბილისი, ზ.ანჯაფარიძის #2 
ყოფილი სანდრო ეული

ქ.თბილისი, გუდამაყრის #4

ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 
გამზ. N83/11

თბილისი, თამარაშვილის 
გამზ.#4

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

226

225

227

228

ლაბორატორია

ლაბორატორია

თქვენი კლინიკა ქ.თბილისი, ქავთარაძის #40

ქ.თბილისი, ე.ნინოშვილის ქ 
#60

ქ.თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. 
N 33, (II სართული)

202

203 ნიკა+2009 (მედლაბი)

ვენუს-ჯორჯია

ამბულატორია

ამბულატორია

ამბულატორია

ამბულატორია

ამბულატორია

ამბულატორია

ამბულატორია

ამბულატორია

ამბულატორია

ამბულატორია

ამბულატორია

ამბულატორია

ამბულატორია

ამბულატორია

ამბულატორია

ამბულატორია

ამბულატორია

ამბულატორია

ამბულატორია (სტაციონარი)

ამბულატორია-ლაბორატორია

ლაბორატორია

ლაბორატორია

ლაბორატორია

ლაბორატორია

ლაბორატორია
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#        სამედიცინო დაწესებულება დაწესებულების ტიპი მისამართი

ოქროს საწმისი - XXI საუკუნე 

გაგუას კლინიკა (ამბულატორიული 
ნაწილი)
ბოხუას სახელობის 
კარდიოვასკულარული ცენტრი

გულ-სისხლძარღვთა კლინიკა

აკად. გ.ჩაფიძის გადაუდებელი
კარდიოლოგიის ცენტრი
თვალის მიკროქირურგიის 
ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი
თვალის მიკროქირურგიის
ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი
თვალის მიკროქირურგიის 
ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი
თვალის მიკროქირურგიის 
ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი
თვალის მიკროქირურგიის 
ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი
თვალის მიკროქირურგიის 
ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი
თვალის მიკროქირურგიის 
ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი
თვალის მიკროქირურგიის 
ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი
თვალის მიკროქირურგიის 
ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი

ახალი მზერა

ახალი მზერა (გლდანის ფილიალი)

ახალი მზერა (ზუგდიდის ფილიალი)

ახალი მზერა (მარნეულის ფილიალი)

მედიქლაბ - ჯორჯია

წმ. მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის 
მრავალპროფილიანი კლინიკური საავადმყოფო 
(ე.წ.მიხაილოვის საავ-ფო)

ი.ჟორდანიას სახელობის კლინიკა

აკ.ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი- 
კლინიკური მედიცინის კვლევითი ინსტიტუტი

ინოვა

თბილისის ცენტრალური 
საავადმყოფო

ქ.თბილისი. წინანდლის ქ. 9

ქ.თბილისი, ჭიაურელის 6ა

ქ.თბილისი. ჩაჩავას ქ. 1

ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ. 64

ქ.ქუთაისი, ირ.აბაშიძის გამზ #12      

ქ.თელავი, აღმაშენებლის ქ # 43    

ქ.გორი, სუხიშვილის ქ # 12 

ქ.რუსთავი, მესხიშვილის ქ #12  

ქ.ზუგდიდი, გამსახურდიას  211

ქ.გურჯაანი, კოსტავას ქ #26 

ქ.მარნეული, 26 მაისის ქ # 80

ქ.გლდანი, ვეკუას ქ #12

ქ.თბილისი, ლ.მიქელაძის #19

ქ.თბილისი, გლდანი, მეტრო 
ახმეტელის მიმდებარედ

 ქ.მარნეული, 26 მაისის ქ.N80

ქ.ზუგდიდი,კ.გამსახურდიას 
ქ.N36

ქ. თბილისი, ტაშკენტის ქუჩა 
N22 ა

ქ. თბილისი, ლიუბლიანას ქუჩა 
N21

ქ.თბილისი. თევდორე 
მღვდლის ქ. 13

ქ.თბილისი. ლუბლიანას ქ. 5

ქ.თბილისი. ზურაბ ანჯაფარიძის 
I შესახვევი 6

ქ.თბილისი. ჩაჩავას ქ. 1 / 
ლუბლიანას ქ. 5

ქ. თბილისი, ნ. ჯავახიშვილის ქ. 
N1

ქ.თბილისი, ნ.ჯავახიშვილის #7

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

252

251

253

254

ოფთალმოლოგია

ოფთალმოლოგია

მედი პრაიმი ქ.თბილისი, აკ.წერეთლის 95ა

ქ. თბილისი, თევდორე 
მღვდლის N13

229

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

ამბულატორია-ლაბორატორია

ოტორინილარინგოლოგია

სამშობიარო

სამშობიარო

კარდიოლოგია

კარდიოლოგია

კარდიოლოგია

ოფთალმოლოგია

ოფთალმოლოგია

ოფთალმოლოგია

ოფთალმოლოგია

ოფთალმოლოგია

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

ოფთალმოლოგია

ოფთალმოლოგია

ოფთალმოლოგია

ოფთალმოლოგია

ოფთალმოლოგია

ოფთალმოლოგია
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კ.ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და 
კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი

პინეო

პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა

ქართულ-ჰოლანდიური ჰოსპიტალი

ჰერა (სტაციონარული ნაწილი)

მედ ინვესტმენტი (მარიჯანის 
ფილიალი)
მრავალპროფილური კლინიკა 
კონსილიუმ მედულა
აკ.ნ.ყიფშიძის სახ.ცენტრალური 
საუნივერსიტეტი კლინიკა - რესპუბლიკური

ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი 
ცენტრი (მარდალეიშვილი)

გიდმედი

ს.ს რუსთავის ცენტრალური 
საავადმყოფო
ენდოკრინოლოგიის ეროვნული 
ინსტიტუტი

მზერა

ჩაჩავას კლინიკა

ირის ბორჩაშვილის სახელობის 
სამედიცინო ცენტრი მედინა

მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, 
საუნივერსიტეტო კლინიკა (ინგოროყვას კლინიკა)

იავნანა

საგიტარიუსი მეზღვაურთა 
სამედიცინო ცენტრი

გორმედი

არქიმედეს კლინიკა წნორი

არქიმედეს კლინიკა სენაკი

ქუთაისის ცენტრალური საავადმყოფო

თბილისი სითი მედიქალ

თბილისის გულის ცენტრი

ბათუმის სამედიცინო ცენტრი

ქ.თბილისი. ჩაჩავას ქ. 5

ქ.თბილისი, 93 გორგასალის 
ქუჩა 

ქ.თბილისი, 4 გუდამაყრის ქუჩა

ქ.თბილისი, 27 ალეკო 
გობრონიძის ქუჩა

ქ. თბილისი, ა. 
პოლიტკოვსკაიას ქ. #6 გ

ქ. თბილისი, ვაჟა ფშაველას 
გამზ.N29

ქ.თბილისი, ლისის ტბის 
მიმდებარე ტერიტორია # 4

ქ.თბილისი. ლუბლიანას ქ. 2/6

ქ.რუსთავი, წმინდა ნინოს ქ #3

ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქუჩა #3

ქ. თბილისი, წინანდლის #9

ქ.თბილისი, მერაბ კოსტავას 38

ქ.ბათუმი, ფ.ხალვაშის გამზ #237

ქ.ბათუმი, ფ.ხალვაშის გამზ #237

ქ.ბათუმი, ზ.გორგილაძის 91

ქ.გორი, ჭავჭავაძის #105

ქარელის რაიონი, სოფ.ბებნისი

წნორი, მშვიდობის ქუჩა, 4216

ქ. ქუთაისი, სოლომონ 1-ის #10

სენაკი,  რუსთაველის ქუჩა #110, 
4100

ქ.თბილისი, ალ.ყაზბეგის #34

ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 
#83/11 (ფაქტიური)

ქ.ბათუმი, კახაბერის #36

ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ. 5

ქ. თბილისი, მარიჯანის ქ. N 2ბ

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

279

278

280

281

282

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

#5 კლინიკური საავადმყოფო

ღია გული

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

ქ.თბილისი. თემქა, XI მ/რ, კვ. 1

ქ.თბილისი. თემქა, XI მ/რ, კვ. 1 
(კლინიკური საავადმყოფო #5)

ქ.თბილისი. ჩაჩავას ქ. 5

255

256

პოლიპროფილური

კარდიოლოგია

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

ამბულატორია

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

გადაუდებელი

კარდიოლოგია

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური
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ციტო

ს.ს მეგა-ლაბი

მრჩეველი

მრჩეველი ქუთაისი

 მრჩეველი ბათუმი

გაგუას კლინიკა

გულ-სისხლძარღვთა კლინიკა

ახალი მზერა

აკ.ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი- 
კლინიკური მედიცინის კვლევითი ინსტიტუტი

გიდმედი

მაღალტექნოლოგიური 
ჰოსპიტალი მედცენტრი

ჯაფარიძე-ქევანიშვილი

რეიმანი

ტლ მედიკალი საბურთალოს 
ფილიალი

მედ ინვესტმენტი (რეაბილიტაცია)

ქ.თბილისი, ფალიაშვილის 
#37/2

ქ.თბილისი, ალ.ყაზბეგის #9

ქ.თბილისი, ლ.მიქელაძის #19

ქ.თბილისი. თევდორე 
მღვდლის ქ. 13

ქ.თბილისი. ლუბლიანას ქ. 2/6

ქ. ბათუმი, პუშკინის ქ. 118/120

ქ. თბილისი, თევდორე 
მღვდლის N13

ქ. თბილისი, სანდრო ეულის N5

ქ.თბილისი, სანდრო ეულის 7

ქ.თბილისი, სანდრო ეულის 8

ქ.თბილისი, ჭიაურელის 6ა

ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ. 64

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ამბულატორია

ამბულატორია

ავერსის კლინიკა (ცენტრალური 
ფილიალი) 
წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის 
მრავალპროფილიანი კლინიკური საავადმყოფო 
(ე.წ.მიხაილოვის საავ-ფო)

ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 
გამზ. #27/ბ 

ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქუჩა 
N21

ქ.თბილისი, პ.ქავთარაძის #23

1

2

3

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

ლაბორატორია

ამბულატორია-ლაბორატორია

ლაბორატორია

ლაბორატორია

ლაბორატორია

სამშობიარო

კარდიოლოგია

ოფთალმოლოგია

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

პოლიპროფილური

ყელ-ყურ-ცხვირი

ამბულატორია-ლაბორატორია

დისტანციური სერვისი



ფასდაკლებები

ოლიმპიური აუზი

მზერა

მედ ინვსეტმენტი 
(რეაბილიტაცია)

მედ ინვსეტმენტი 
(რეაბილიტაცია)

მედ ინვსეტმენტი 
(რეაბილიტაცია)

მედ ინვსეტმენტი 
(რეაბილიტაცია)

მედ ინვსეტმენტი 
(რეაბილიტაცია)

საფილო/თორელი

საფილო/თორელი

საფილო/თორელი

საფილო/თორელი

დავით ტატიშვილის 
ჯანმრთელობის ცენტრი

კლინიკა რუთსი

კლინიკა რუთსი

კლინიკა რუთსი

კლინიკა რუთსი

კენ ვოლკერის 
კლინიკა

საცურაო აუზი ქ.თბილისი, დიღომი 7 

თბილისი, ზ.ანჯაფარიძის 
I შეს. N2 

თბილისი, ზ.ანჯაფარიძის 
I შეს. N2 

თბილისი, ზ.ანჯაფარიძის 
I შეს. N2 

თბილისი, ზ.ანჯაფარიძის 
I შეს. N2 

თბილისი, ზ.ანჯაფარიძის 
I შეს. N2 

პეკინის გამზ#28

ქ.თბილისის, წინანდლის #9

ქ.თბილისი, 
პოლიტკოვსაკიას#5

ქ.თბილისი, 
პოლიტკოვსაკიას#5

ქ.თბილისი, 
პოლიტკოვსაკიას#5

ქ.თბილისი, 
პოლიტკოვსაკიას#5

ქ.თბილისი, გუდამაყრის #4

თბილისი - ვაჟა-ფშაველას გამზ. 15 (თორელი) - ილია ჭავჭავაძის 
გამზ. 48 (თორელი)-პეკინის გამზ. 20 (საფილო) - ვაჟა-ფშაველას 
გამზ. 40, კლინიკა ევექსი (თორელი) - ლუბლიანას ქ. 5, კლინიკა 

ოფთალმიჯი (საფილო)-ბათუმი - დ. თავდადებულის ქ. 29 
(საფილო)  ქუთაისი-თამარ მეფის ქ. 4 (საფილო)-რუსთავი - 

მესხიშვილის ქ. 1, რუსთავის N2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური 
ცენტრი (საფილო)

თბილისი - ვაჟა-ფშაველას გამზ. 15 (თორელი) - ილია ჭავჭავაძის 
გამზ. 48 (თორელი)-პეკინის გამზ. 20 (საფილო) - ვაჟა-ფშაველას 
გამზ. 40, კლინიკა ევექსი (თორელი) - ლუბლიანას ქ. 5, კლინიკა 

ოფთალმიჯი (საფილო)-ბათუმი - დ. თავდადებულის ქ. 29 
(საფილო)  ქუთაისი-თამარ მეფის ქ. 4 (საფილო)-რუსთავი - 

მესხიშვილის ქ. 1, რუსთავის N2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური 
ცენტრი (საფილო)

თბილისი - ვაჟა-ფშაველას გამზ. 15 (თორელი) - ილია ჭავჭავაძის 
გამზ. 48 (თორელი)-პეკინის გამზ. 20 (საფილო) - ვაჟა-ფშაველას 
გამზ. 40, კლინიკა ევექსი (თორელი) - ლუბლიანას ქ. 5, კლინიკა 

ოფთალმიჯი (საფილო)-ბათუმი - დ. თავდადებულის ქ. 29 
(საფილო)  ქუთაისი-თამარ მეფის ქ. 4 (საფილო)-რუსთავი - 

მესხიშვილის ქ. 1, რუსთავის N2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური 
ცენტრი (საფილო)

თბილისი - ვაჟა-ფშაველას გამზ. 15 (თორელი) - ილია ჭავჭავაძის 
გამზ. 48 (თორელი)-პეკინის გამზ. 20 (საფილო) - ვაჟა-ფშაველას 
გამზ. 40, კლინიკა ევექსი (თორელი) - ლუბლიანას ქ. 5, კლინიკა 

ოფთალმიჯი (საფილო)-ბათუმი - დ. თავდადებულის ქ. 29 
(საფილო)  ქუთაისი-თამარ მეფის ქ. 4 (საფილო)-რუსთავი - 

მესხიშვილის ქ. 1, რუსთავის N2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური 
ცენტრი (საფილო)

20%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

15%

15%

15%

15%

10%

850 ლარი

10%

10%

10%

5%

ფიზიოპროცედურებზე 
(მედიკამენტით) 

ფიზიოპროცედურებზე 
(მედიკამენტის გარეშე)                        

სამკურნალო მასაჟები

 ტრენაჟორები (ინსტუქტორით)                                                      

ტრენაჟორები 
(ინსტრუქტორის გარეშე)                                       

კონტაქტური/კოსმეტიკური ლინზები 
და მოვლის საშუალებები

სათვალის აქსესუარები და 
მოვლის საშუალებები

მზის სათვალეები

რეაბილიტაცია

ექსიმერ ლაზერი

კოსმეტოლოგია

რეაბილიტაცია და მასაჟი

სხეულის ესთეტიკა

ეპილაცია

რეაბილიტაცია

ნებისმიერ კატეგორიაში უკვე არსებული 
ფასდაკლების შემთხვევაში დამატებით-->


