სამედიცინო დაწესებულებები, რომლებიც C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის
ფარგლებში მოემსახურებიან პაციენტებს
თბილისი
1. შპს “ჰეპატოლოგიური კლინიკა ჰეპა”-( ქ. თბილისი, ლუბლიანას N18/20)
2. შპს “ნეოლაბი” - (ქ.თბილისი, ტაშკენტის N47)
3. სს “ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრი” –( ქ.
თბილისი, ალ.ყაზბეგის N16)
4. შპს “მრჩეველი”- (ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. N9)
5. შპს პირველი საავადმყოფო სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი - (ქ. თბილისი,
ბახტრიონის N10ა)
6. შპს „გლობალმედ“ - (ქ. თბილისი, ყიფშიძის N3ბ)
7. აკადემიკოს ნ.ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა
(რესპუბლიკური საავადმყოფო)- (ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას N29)
8. შპს “ავერსი” – (ქ.თბილისი, ისანი, ნავთლუღის ქ.11/13)
9. “ციტო” – (ქ.თბილისი, ზ.ფალიაშვილის N 40)
10. მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა (ინგოროყვას
კლინიკა)- (ქ.თბილისი, წინანდლის N9)
11. კლინიკა "ენმედიცი" –( ქ.თბილისი, წინანდლის №9)
12. შპს "ნიუ ჰოსპიტალი" – (ქ.თბილისი, კრწანისის N12)
13. შპს „გერმანული კლინიკა“- (ქ.თბილის, ფალიაშვილის № 83)
14. შპს დავით აბულაძის ქართულ-იტალიური კლინიკა -( ქ.თბილისი, ფალიაშვილის N39ა)
15. შპს ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნაკომანიის პრევენციის ცენტრი - (ქ.თბილისი,
ქავთარაძის N21ა)

ბათუმი
1. შპს ,,ქ. ბათუმის ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და ტუბერკულოზის რეგიონალური
ცენტრი“- (ქ. ბათუმი, ჯ. ქათამაძის N11)
2. სს “საზღვაო ჰოსპიტალი“ - (ქ. ბათუმი, მელიქიშვილის N102 ბ)

ქუთაისი
1. შპს ,,მულტიპროფილური ჰოსპიტალი მედქალ სიტი“ - (ქ. ქუთაისი, ფოთის ქ.N40)
2. შპს ,,ლივერმედი“- (ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის N26)
3. ააიპ ,,იმერეთის განვითარების ცენტრი“- (ქ. ქუთაისი, რუსთაველის გამზ. N27 /
გრიშაშვილის მე-4 შესახვევი N9)

4. შპს ქალთა ჯანმრთელობის ცენტრი “ჰერა” ( ქ.ქუთაისი, ს.მესხის N67)

ზუგდიდი
1. შპს „ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფო“ (ქ. ზუგდიდი, ონარია)
2. ცე ჰეპატიტის მართვის ცენტრი- (ქ. ზუგდიდი, დავით აღმაშენებლის N222)

რუსთავი
1. შპს ,,ქ. რუსთავის N1 დიაგნოსტიკური ცენტრი” (ქ. რუსთავი, გ.ოდიშარიას N19)

გურია
1. შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი- (ლანჩხუთი, ჭანტურიას ქ N21)

გორი
1. სსიპ გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს
სამხედრო ჰოსპიტალი - (ქ. გორი, ჭავჭავაძის N56)
2. შპს „გორმედი“ (ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი N14ა)

კახეთი
1. სამედიცინო ცენტრი ,,კახეთი-იონი“- ( გურჯაანი, რუსთაველის N22)

