1

dasaxeleba
საქართველოს სასამართლო ექიმთა
ასოციაცია (სსეა)

2 საქართველოს ექიმთა ასოციაცია
3

საქართველოს ბავშვთა ქირურგების
კავშირი

xelmZRvaneli
besarion kilasonia

misamarTi
vaJa-fSavelas gamz. #33,
Tssu II korp. II sarT

pedclinic@tsmu.edu

www.tsmupedclinic.20m
.com

51 71 07

info@sppf.info

www.sppf.info

39 54 44

31 18 71

genadiiosava@hotmail.com
IHT-HTC@wanex.net

lublianas q. #2/6

52 80 99
52 38 08

52 38 08

tamar_javakhadze@hotmail.com

39 80 46
51 67 21

51 67 21

kheladze@gmail.com

75 15 83

omiadzem@yahoo.com

39 55 43

dvirsavadze@gmail.com

95 98 66

nfmtc@nilc.org.ge
ghfoundation@hotmail.com
rukhadzeia@posta.ge
lachgoga@yahoo.com

საქართველოს სოციალური
giorgi CaxunaSvili lublianas q #21
პედიატრიის დაცვის ფონდი
საქართველოს ტრანსფუზიოლოგთა და
5
genadi iosava
yazbegis gamz. #22
ჰემატოლოგთა ასოციაცია

51 71 14

საქართველოს კატასტროფათა და
7 კრიტიკულ მდგომარეობათა
მედიცინის ასოციაცია

zurab xelaZe

CaCavas q. #1
vaJa-fSavelas gamz. #27b

საქართველოს ოფთალმოლოგთა
(კავშირი) ასოციაცია

mixeil omiaZe

gorgaslis q. #71

mamuka gurgeniZe

Tevdore mRvdlis q. #13

30 95 15

daviT virsalaZe

vaJa-fSavelas gamz. #29a

39 55 43

irina qarosaniZe

javaxiSvilis q. #51

merab mamacaSvili

qavTaraZis q. #16
vaJa-fSavelas #29, me-3
sarT

30 61 12
39 12 56

30 61 12

nana tatiSvili

lublianas q. #2/6

52 78 89

52 78 89

n_tatishvili@mail.ru
maianeuro@yahoo.com

giorgi naneiSvili

Tbilisi asaTianis q. #10

39 92 17
39 48 03

31 16 84

beria@torn.zzn.com
pri@psychiatry.ge

8
9
10
11
12
13
14

15

საქართველოს ენდოსკოპისტთა
ასოციაცია
ვაჟა ივერიელის სახელობის
საქართველოს ენდოკრინოლოგთა
ასოციაცია
საქართველოს საოჯახო მედიცინის
პროფესიონალთა კავშირი
საქართველოს გულის ფონდი
ქ. თბილისის ს. ყიფშიძის სახ.
ნევროლოგთა ასოციაცია
საქართველოს ა. ლაჭყეპიანის სახ.
ბავშვთა ნევროლოგთა და
ნეიროქირურგთა ასოციაცია
ავლიპი ზურაბაშვილის სახ.
საქართველოს ფსიქიატრთა
საზოგადოება

16 საქართველოს თერაპევტთა ასოციაცია

17

საქართველოს ჰეპატოლოგთა
ასოციაცია

საქართველოს ა. კაკულიას სახ.
ფიზიოთერაპევტთა ასოციაცია
საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა
19
ასოციაცია
18

veb.gverdi

51 71 13

ramaz kutubiZe

q. Tbilisi Tssu
pediatriuli klinika,
lublianas q. 21

საქართველოს პედიატრ ჰემატოლოგთა
asmaT Sengelaia
და ონკოჰემატოლოგთა კავშირი

el.fosta
gfma_ssea@yahoo.com
rusudan29@yahoo.com
gma@posta.ge

vaJa-fSavelas gamz. #33

39 86 86

faqsi
31 14 27
39 80 83
98 93 31

gia lobJaniZe

4

6

telefoni
39 51 22

www.ccmi.edu.ge
www.kheladze.ge
www.cccmj.ge

75 42 22

giorgi laWyebiani

daviT gordelaZe

Tamar yandaSvili
neli kakulia
Tengiz asaTiani

95 98 66

winandlis #9. qalaqis I
77 24 29
klinikuri saavadmyofo
`zogadTerapiuli klinika~
winandlis #9. qalaqis I
77 24 29
klinikuri saavadmyofo
`zogadTerapiuli klinika~
gorgaslis q.39,
72 35 12
balneologiuri kurorti
c.dadianis q. #255

69 60 34

77 51 35

77 51 35

georgian_ta@yahoo.com

georgian_ha@yahoo.com
nelly_kakulia@yahoo.com

69 60 34

tengiz.asatiani@caucasus.net
zbokhua@yahoo.com

www.sge.org.ge

საქართველოს რეპროდუქტოლოგთა
ასოციაცია
ასოციაცია საქართველოს გარემოს
21
მედიცინა
საქართველოს ინფექციონისტთა,
ჰეპატოლოგთა, პარაზიტოლოგთა,
22
ეპიდემიოლოგთა და მიკრობიოლოგთა
ასოციაცია
საქართველოს კარდიოლოგთა
23
საზოგადოება
20

arCil xomasuriZe

საქართველოს კლინიკურ
ტოქსიკოლოგთა ასოციაცია

საქართველოს ტრანსპლანტოლოგთა
ასოციაცია
საქართველოს პლასტიკური,
27 რეკონსტრუქციული და ესთეტიკური
ქირურგიისა საზოგადეობა
საქართველოს დიაბეტის და
28
ენდოკრინულ ასოციაციათა კავშირი
26

29 საქართველოს პათოლოგთა ასოციაცია

30

საქართველოს ანგიოლოგთა და
სისხლძარღვთა ქირურგთა ასოციაცია

საქართველოს გასტროენტეროლოგთა
31 და ჰეპატოლოგთა ნაციონალური
ასოციაცია

99 81 08;
99 61 97

99 81 08

archilk@list.ru
Revazk@mail.ru

revaz kverenCxilaZe vaJa-fSavelas gamz. #33

39 15 74

eTer bocvaZe

yazbegis gamz. #16

39 36 05

39 36 05

GAIHPM@geomail.ge

vaxtang'WumburiZe

Tbilis CaCavas q. #3

51 70 06

51 70 06

cardiosociety@myoffice.ge

51 76 11

gcc@geomail.ge

24 საქართველოს კარდიოლოგთა კოლეჯი giorgi kaWarava

25

kostavas q. #43

lublianas q. #21

51 70 64
51 70 65
51 70 68

Teimuraz kobiZe

lublianas q. #6 iaSvilis
52 82 90
sax. bavSvTa klinkuri
saavadmyofo IV sarTuli

37 18 49

poisonings@mail.ru
poison@tsmu.edu

gia TomaZe

winandlis q. #9

77 18 19

77 18 19

giatomadze@global-erty.net

www.gat.com.ge

iva kuzanovi

gamsaxurdias gamz. #5

42 40 09

42 40 07

a1kuzanov@yandex.ru

www.kuzanov.com

ramaz yuraSvili

lublianas 5/CaCavas 1

52 79 16

94 00 81

diabet@access.sanet.ge

www.diabet.ge

vaJa-fSavelas gamz. #29.
Tssu centr. klinikis
omar'xarZeiSvili
39 64 34
paTologanatomiuri
departamenti
Tbilisi CaCavas q. #1
saqarTvelos angiologiis
konstantine yifiani
52 83 98
da sisxlZarRvTa
qirurgiis centri

george didava @mail.ru

angio@access.sanet.ge

www.gaavs.org.ge

www.temkod.org.ge

Teimuraz kodua

q. Tbilisi al.yazbegis
29a/16

39 17 48

39 17 48

temuri_kodua@yahoo.com

32

საქართველოს ოჯახის ექიმთა
ასოციაცია

guram kiknaZe

WavWavaZis gamz. #29

22 33 22

95 49 54

guram.kiknadze@mymail.ge

33

საქართველოს პედიატრ ნეფროლოგთა
ასოციაცია

irakli rcxilaZe

q. Tbilisi Zmebi
zubalaSvilebis #44

99 66 92

93 10 00

mrcheveli@yahoo.com
gchitaia@yahoo.com
dkvirkvel@yahoo.com

39 77 16
39 86 51
39 76 74

39 77 16

onc@access.sanet.ge

95 35 64

95 35 64

gadv@yahoo.com

34 საქართველოს ონკოლოგთა ასოციაცია
საქართველოს დერმატოვენეროლოგთა
ასოციაცია
თბილისის დერმატოვენეროლოგთა
36
ასოციაცია
35

revaz gagua
giorgi galdava
soso kobaxiZe

lisis tbis midamoebi,
onkologiis nacionaluri
centri
q.Tbilisi ninoSvilis q.
#55
konstituciis q. #4

95 88 43

soso@ire.ge,
devcokobakhidze@yahoo.com

www.givd.ge

საქართველოს ტრავმატოლოგორთოპედთა კავშირი "სტოკ"-ი
საქართველოს რევმატოლოგთა
38
ასოციაცია
საქართველოს პრაქტიკოს ექიმთა და
39 ფსიქოლოგთა საერთაშორისო
ასოციაცია
ვასკულური ტექნოლოგიების
40 დანერგვისა და განვითარების
საერთაშორისო ფონდი
37

41 საქართველოს ქირურგთა ასოციაცია
საქართველოს რესპირაციული
ასოციაცია
პედიატრთა და ნეონატოლოგთა
43
კავშირი "ალტერნატივა"
საქართველოს სამეანო და
44 გინეკოლოგიურ ანესთეზიოლოგთა
ასოციაცია
პირველადი ჯანდაცვის ხელშემწყობთა
45
კავშირი
42

levan TavberiZe

atenis Ses #18 b 2

22 73 17

dodo
qarTveliSvili

d.uznaZis q. #51

95 24 51
95 25 30

mariam geleiSvili

vaJa-fSavelas gamziri #29

kaxa qunTelia

vaJa-fSavelas #29

baadur mosiZe
ivane CxaiZe

k.CaCavas q. #5 qirurgiis
erovnuli centri
vaJa-fSavelas gamz. #27
m.iaSvilis bavSvTa
centr.saavadmyofo

nani yavlaSvili

qiaCelis q. #18

aleqsi
goxelaSvili

WavWavaZis gamz. #60
samedicino centri
"iunona+"

nana asaTiani

wereTlis gamz. #138

39 36 72
52 20 75

22 73 17

Lt10@myhome.ge
levantavberidze@yahoo.com
mlortkipanidze@hotmail.com
geleishvili@yahoo.com

N/A

39 36 72

ifadvt@posta.ge

www.ifadvt.ge

52 10 75

dimitri@icmices.pvt.ge
bmosidze@usa.com
n_lomidze@mail.ru

60 24 60

gra@georanet.org.ge

98 23 37

alternativachildmother@yahoo.com
25 11 99

alexgaoga@yahoo.com
alexgaoga@hotmail.com

ნერვული სნეულებებით დაავადებულ
46 ბავშვთა რეაბილიტაციის
არასამთავრობო კავშირი

irakli natroSvili lublianas q. #2/6

52 78 89

52 78 89

ccnnr@caucasus.net

ეპილეფსიის კონტროლისა და
47 პრევენციის სამეცნიერო_პრაქტიკული
ცენტრი

sofio kasraZe

WavWavaZis gamz.29a

91 29 47;
91 50 30

91 29 47

CPCEpi@gmail.com

53 20 32

gsaccm@yahoo.com

98 91 10

arseng@internet.ge

48

საქართველოს ანესთეზიოლოგიისა და
კრიტიკული მედიცინის საზოგადოება

merab TevzaZe

lublianas q 21

49

საქართველოს გინეკოლოგ
ენდოსკოპისტთა ასოციაცია

arsen gvenetaZe

kostavas 43

natalia xoneliZe

58 18 38
gldanis I m/r k.#20a b.#44 68 91 03

58 18 38

antistigma@caucasus.net
natalia_kh@caucasus.net

manana SaraSiZe

vaJa-fSavelas gamz. 30a

31 10 80

mental@gamh.org.ge

50 ასოციაცია "ანტი-სტიგმა"
საქართველოს ფსიქიკური
ჯანმრთელობის ასოციაცია
კავშირი "ახალგაზრდა ფსიქიატრთა
52
ასოციაცია"
51

nino jakobia

asaTianis q.#10

98 91 10

39 78 44
39 44 46

53

ფონდი "გლობალური ინიციატივა
ფსიქიატრიაში - თბილისი"

nino maxaSvili

yifSiZis q. #49.a

54

საქართველოს ლაზერული მედიცინის
ასოციაცია

23 53 14
21 00 08
21 00 06

luiza
marsagiSvili

baxtrionis q.18

36 14 18

www.gaoga.org.ge

ele_nika21@yahoo.com

35 15 77

51 70 64

www.georanet.org,ge

www.gamh.ge

ypa_info@yahoo.com
21 00 08
21 00 06

tbilisi@gip-global.org
nmakhashvili@gip-global.org

http://gip-global.org

medlaz@gol.ge

http://lazermed.gol.ge

55

საქართველოს პათოლოგთა ასოციაცია
XXI

ანტიმიკრობული ქიმიოთერაპიული
სამსახური
საქართველოს რაბიოლოგთა კავშირი
57
(ასოციაცია)
არასრულყოფილი ოსტეოგენეზით
58 დაავადებულთა დახმარების ასოციაცია
"შუშის ბავშვები"
საქართველოს ნუტრიციოლოგთა
59
ეროვნული ასოციაცია
56

zaza avaliani

Tssu centr. Klinika,
paTologiuri anatomiis
departamenti

39 30 40
31 16 42

aleqsandre
nanuaSvili

yazbegis gamz. #16

39 92 61

Teimuraz gogiZe

lublianas q #21

xaTuna saganeliZe

q.Tbilisi doliZis q.46

robizon wiklauri

samtrediis q.korp #5 b.#8 35 06 06

60

საქართვლოს მეან-გინეკოლოგთა და
პერინატოლოგთა ასოციაცია

paliko kintraia

61

პედიატრთა და ოჯახის ექიმთა
ასოციაცია "კლარიტასი XXI"

medea beleSaZe

62

ბავშვთა ალერგოლოგთა და კლინიკურ
lia JorJoliani
იმუნოლოგთა ასოციაცია

63

საქართველოს სტომატოლოგთა
პროფესიული ასოციაცია

marina mamalaZe

64 ალიანსი კიბოს წინააღმდეგ

mixeil janjalia

65 საქართველოს ბებია ქალთა ასოციაცია

natalia xaCiZe

q. Tbilisi, kostavas q.
#38
q.Tbilisi Temqa, 11 m/r
m.guramiSvilis
pediatriuli klinika
q. Tbilisi, meliqiSvilis
#5, pediatriis s/k
instituti
krilovis q#2

31 16 42

z_avaliani@tsmu.edu
burkadze@posta.ge
alexnanua@yahoo.com
temurigogidze@yahoo.com

10 61 26

93 21 19
93 23 02
94 34 48

37 65 25

Ciqovanis q. #14 Tbilisis
32 38 56
onkologiuri dispanseris
baza
q. Tbilisi. vaJa fSavelas
899 64 93 56
16, V sarT. #507

93 21 19

paliko@caucasus.net

04 00 09

claritas@internet.ge

95 27 89

info@gdpa.ge

36 44 89

dinakurdiani@yahoo.com

q. Tbilisi. jiqias q. #10

18 67 99

chikhladzemaia@yahoo.com

67

საქართველოს სტომატოლოგთა
ასოციაცია (სსა)

giorgi menabde

q. Tbilisi, TabukaSvilis
q. 27

595 53 23 53

info@gsa.ge

68

პედიატრიული გადაუდებელი
დახმარების საერთაშორისო ასოციაცია

nino qiqoZe

q. Tbilisi, lublianas q.
#2/6

599 23 33 53
577 10 08 06

nino_kikodze@fotmail.com
nkikodze@gmail.com

irakli ciciSvili

q. Tbilisi, lublianas q.
#2/6

52 09 29

lublianas 18/20.
RuduSauris e.s.c.

577 595 562
599 980 174
32 74 78

71

საქართველოს გულის რიტმის
ასოციაცია

72

აიპ საქართველოს პათოლოგთა და
ციტოლოგთა ასოციაცია

73

საქართველოს ენდოვასკულარულ
ქირურგთა საზოგადოება

q. Tbilisi, lublianas q.
M21
Tssu centr. Klinika,
giorgi burkaZe
paTologiuri anatomiis
departamenti
q. Tbilisi, d.uznaZis q.
Teimuraz gogolaZe
#103
giorgi papiaSvili

52 79 76

pediatric@acadpediatr.ge
ddbazi@hotmail.com

www.gas.ge

www.acadpediatr.ge

mzialekishvili@yahoo.com

54 06 64

54 06 62

giorgi.papiashvili@gmail.com

231 16 42

231 16 42

pathology@pathology.org.ge

293 23 92

www.gdpa.ge

www.midwives.ge

maia CixlaZe

საქართველოს ბრონქოპულმონოლოგთა
mzia lekiSvili
ასოციაცია

www.Perinatology.ge

marikavachnadze@yahoo.com

საქართველოს სამედიცინო
პროფესიული განათლების ასოციაცია

70

www.oi.com.ge

robtsi@yahoo.com

22 65 66
96 03 59

georgia@oife.org

66

69 საქართველოს პედიატრთა ასოციაცია

www.apua.org.ge

tgogoladze@hotmail.com

www.pathology.ge

74 კოლოპროქტოლოგთა ასოციაცია

gela muxaSavria

75 საქართველოს ანდროლოგთა ასოციაცია Teimuraz gagniZe
საქართველოს დიალიზის,
76 ნეფროლოგიისა და თირკმლის
ტრანსპლანტაციის კავშირი

239 55 38

coloproctology@gol.ge
proctological_centre@gol.ge

253 23 12

info@andrology.ge

irma.tchokhonelidze@gmail.com htttp://dntunion.ge

irma WoxoneliZe

q. Tbilisi, winandlis q.
#9, 0144

277 30 00

elene giorgaZe

q. Tbilisi, lublianas q.
#2/6

230 63 97

77

ძვლოვანი სისტემის მეტაბოლურ
დარღვევათა საქართველოს ასოციაცია

78

გენეტიკური და იშვიათი დაავადებების
Tamar WiRlaZe
საქართველოს ფონდი

79 ექიმთა ასოციაცია ,,სეფსისი"

mariam gigauri

სამედიცინო რეაბილიტაციის და
80 სპორტის მედიცინის ეროვნული
ასოციაცია

dimitri wverava

81 ოფთალმოლოგთა ლიგა

vaxtang javriSvili

საქართველოს მცირე ინვაზიურ
82
ქირურგთა ასოციაცია

merab kilaZe

83 ქალთა რეაბილიტაციის ასოციაცია

manana abulaZe

84

q. Tbilisi, vaJa-fSavelas
gamziri #29a, I sarTuli.
q. Tbilisi, lublianas q.
#2/6

საქართველოს ფოტოდერმატოლოგიისა
lali mekokiSvili
და კანის კიბოს ასოციაცია

q. Tbilisi, TarxniSvilis
#9, bina #5
q.Tbilisi, al.yazbegis
gamziri #16

grd.georgia@gmail.com

237 14 59

gigaurimari@mail.ru

q.Tbilisi, qavTaraZis q.
254 53 53
#16
q.Tbilisi, lublianas q.
222 44 17
#42 - Sps ,,karaps
medlaini"
q.Tbilisi, Zveli Tbilisis
raioni, winamZRvriSvilis 291 01 58
q. #104/2

88 საქართველოს მიკოლოგთა ასოციაცია

Tina qituaSvili

q. Tbilisi, TianeTis q. N50 593 36 86 52

რუსუდან გვენეტაძე

თბილისი ალ.ყაზბეგის №18

ხათუნა ურუშაძე

ქ. თბილისი, გამსახურდიას
გამზ. N42

ნინო ლორთქიფანიძე

ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. N5 295 77 44

ალექსი მახარაშვილი

ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქ.
N16

საქართველოს ლაბორატორიული
მედიცინის საზოგადოება
საქართველოს აკუპუნქტურისტთა
90
ასოციაცია
საქართველოს თმის კვლევის
91
საზოგადოება (GHRS)
საქართველოს თმის
92 ტრანსპლანტოლოგიის და
ტრიხოლოგიის ასოციაცია
89

230 10 80

malxaz mizandari

218 98 00

info@oftalmiji.com
m_kiladze@yahoo.com
wo.rehabilitation.as@gmail.com

laliuniderma@yahoo.de

239 13 18

ააიპ დიაბეტიან ბავშვთა დაცვის
ასოციაცია
სბის - საქართველოს ბავშვთა
87
ინფექციონისტთა საზოგადოება
86

mananarukhadze@yahoo.com
manon.loria@mail.ru

q.Tbilisi, qiaCelis q. #18 229 50 33

q.Tbilisi, nucubiZis q.
#14

tsagareli_marina@yahoo.com

230 66 24

q.Tbilisi, winandlis q.
#9, maRali samedicino
tenologiebsi centri,
sauniversiteto klinika
q.Tbilisi, qavTaraZis q.
koba amirxanaSvili
#27
q. Tbilisi, kandelakis q.
iamze SalamberiZe
#10, bina #54

საქართველოს კარდიოვასკულური და
85 ინტერვენციული რადიოლოგიის
ასოციაცია (სკირა)

260 66 08

www.andrology.ge

279 00 99

mgmizandari@gmail.com

www.gacir.org

218 98 00

d.chpa@hotmail.com

www.dchpa.ge

gspid@hotmail.com
geomycology@dermatology.ge
tina_kituashvili @yahoo.com

239 36 57
577 75 00 93
237 53 27
555 255 442

230 00 30

r.gvenetadze@mail.ru
khagio_ntg@hotmail.com
geotricholog@gmail.com
230 00 30

hairlinei@yahoo.com

www,trichology.ge

საქართველოს აკად. გრ. მუხაძის
93 სახელობის ქირურგთა სამეცნიერო
გურამ ტატიშვილი
საზოგადოება
საქართველოს ეპიდემიოლოგთა და
94 ინფექციის კონტროლის სპეციალისტთა ლია ჯანაშვილი
ასოციაცია
95

საქართველოს სამედიცინო სამართლისა
ვეფხვია ოდიშარია
და ეთიკის საერთაშორისო ასოციაცია

საქართველოს ჰეპატო-პანკრეატო96 ბილიარული და ტრანსპალნტაციის
ქირურგიის ასოციაცია
საქართველოს ექთნებისა და
97 თანაშემწეების პროფესიული
განვითარების ასოციაცია
98

საქართველოს ბირთვული მედიცინის
სპეციალისტთა ასოციაცია

საქართველოს თორაკალურ ქირურგთა
99
ასოციაცია
100 საქართველოს უროლოგთა ასოციაცია
101

საქართველოს ონკოლოგიური
უროლოგიის ასოციაცია

102 ააიპ რეოლოგთა საზოგადოება
ფიზიკური თერაპიისა და
რეაბილიტაციის ასოციაცია
საქართველოს კონტრაცეპციისა და
104 რეპროდუქციული ჯანმრთელობის
საზოგადოება
103

ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ.
N60, I კორპ. სამედიცინო
225 20 38
ცენტრი "იუნონა"
577 901411
ქ. თბილისი, მიცკევიჩის ქ.
555 911517
N29ა, VI სართული
599 455632

marika@iunona.ge

likajanshvuku@gmail.com

ქ.თბილისი, უდაბნოს
მონასტრის ქ. N14

223 60 01
597151515

კობა კუპრეიშვილი

ქ.თბილისი, ნუცუბიძის
ფერდობი, მე-3 მ/რ, მე-3 კვ.
კორპ. N5

(+31636020100),
595108563,
599588385

GAHPBTS@gmail.com

მარინა სახვაძე

ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას
გამზ. 14 კვ. კორპ. N1ბ

599 920 334

eqtani2015@gmail.com;
saxvadze57@mail.ru

ნატალია შენგელია დე ქ.თბილისი, შარტავას ქ. N16,
ლანგე
ბინა N26

514611144

რევაზ გაგუა

ქ.თბილისი, ლისის ტბის
მიმდებარედ N4, სს
599575532
"უნივერსალური სამედიცინო
ცენტრი"

არჩილ ჩხოტუა

ქ.თბილისი, წინანდლის ქ. N9 227 35 31

გურამ ქარაზანაშვილი
მაია მანწკავა
მარიამ ბახუტაშვილი
გიორგი ცერცვაძე

ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ. N5,
599 119944
მე-9 სართ.
ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ.
32 237 10 19
N49 ბ
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას
32 254 24 86
გამზ. VII კვ. N25 კორპ. N105
ქ.თბილისი, ვარკეთილი III მე599553047
4 მკრ. 401 კ.ორპ. ბინა N75

223 60 01

322 399370

GIAM1E@outlook.com

shengeln@yahoo.com

barabadze@gmail.com

277 44 95

info@gua.org.ge

www.facebook.com/GU
AUROLOGY

goua.info@gmail.com
32 237 34 11

mantskavamaka@rambler.ru

www.rheology.biz

geophysicaltherapy@gmail.com

www.Gaptar.com

GSCRH@yahoo.com

