
 

დანართი N1 

N ქალაქი დაწესებულება მისამართი 

1 თბილისი შპს თბილისის N24   ბავშვთა პოლიკლინიკა" ლიბანის №1 

2 თბილისი შპს დიაგნოსტიკური ცენტრი ზაჰესი, კასკადის ქუჩა N41-ის მიმდებარე 

3 თბილისი 
შპს  თბილისის 25-ე მოზრდილთა 

პოლიკლინიკა 
ჭიჭინაძის N11 

4 თბილისი შპს ლილოს სამედიცინო ცენტრი ლილოს დასახლება; ფრანგულიანის ქ. N19 

5 თბილისი შპს N1 პოლიკლინიკა ე. ბეჟანიშვილის ქ. N23 

6 თბილისი შპს MEDHOUSE გლდანი, მე-3 მკრ, მ. აბაშიძის N7 

7 თბილისი 
შპს ბავშვთა და მოზრდილთა 

ჯანმრთელობის ცენტრი 
ბუაჩიძის ქ. N12 

8 თბილისი 
შპს სამკურნალო-პროფილაქტიკური ცენტრი 

პირველი 
ხუდადოვის N10 

9 თბილისი შპს 4 პოლიკლინიკა გურამიშვილის გამზ. N9 

10 თბილისი 
შპს ქ. თბილისის N3 სამკურნალო 

პროფილაქტიკური ცენტრი 
ბ. პაიჭაძის ქ. N1  

11 თბილისი შპს "N21 ბავშვთა პოლიკლინიკა" დიღმის მას. მე-5 კვარტ. მე-5-ა კორპ 

12 თბილისი 
შპს ქ. თბილისის N3 სამკურნალო 

პროფილაქტიკური ცენტრი 
ზ. ჭავჭავაძის ქ. N7 

13 თბილისი შპს ,,პრემიუმ მედსერვისი" ი. ჭავჭავაძის გამზ. N33 ბ 

14 თბილისი 
სს ქ. თბილისის მოზრდილთა 26-ე 

პოლიკლინიკა 
ვაჟა-ფშაველას გამზირი N26 

15 თბილისი შპს კლინიკა ნიუმედი მარიჯანის ქ. N4 

16 თბილისი შპს ჯანმრთელობის ცენტრი ალ. ყაზბეგის გამზირი N14ბ  

17 თბილისი 
შპს "ქ. თბილისის  N14 შერეული 

პოლიკლინიკა" 
ვაშლიჯვარი, 14–ბ კორპ. I სართული 

18 თბილისი 
შპს "სამკურნალო-სადიაგნოსტიკო ცენტრი 

სამგორი მედი" 
კახეთის გზატკეცილი N23 

19 თბილისი შპს ავერსის კლინიკა ბოგდან ხმელნიცკის N153ა 

20 თბილისი შპს საოჯახო მედიცინის ცენტრი ისანი იუნკერთა ქ. N1 

21 თბილისი 
შპს თბილისის სამკურნალო-

პროფილაქტიკური ცენტრი-ძველი ავლაბარი 
ფაღავას N25 

22 თბილისი შპს ავერსის კლინიკა ნავთლუღის ქ. №11-13  

23 თბილისი შპს ბიჯი უნიმედი რუსთავის გზატკეცილი N28 

24 თბილისი შპს უნიკა ვ.გორგასალის ქ. N8 

25 თბილისი შპს "ჯანმრთელობა" ფონიჭალა №3, მე-20 კორ. 

26 თბილისი შპს "კლინიკა ვაკეში" ზაქარია ფალიაშვილის ქ N85/24 

27 თბილისი სს პოლიკლინიკა ვერე ლ.ქიაჩელის ქ.N18-20 

28 თბილისი 
შპს "ქ. თბილისის  N11 სამკურნალო-

პროფილაქტიკური ცენტრი" 
ვარკეთილი 3, I მ/რ, კორპ.17 

29 თბილისი შპს "მკურნალი+" ვარკეთილი 3, მ/რ 1, კორპ. 16ა 

30 თბილისი შპს "მკურნალი 2002" ცოტნე დადიანის N87 

31 თბილისი შპს "ტლ მედიკალ" ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N55 



32 ბათუმი სს "საზღვაო ჰოსპიტალი" მელიქიშვილის ქუჩა N102 ბ 

33 ბათუმი სს მეზღვაურთა სამედიცინო ცენტრი-2010 ტაბიძის ქ. N2ა 

34 ბათუმი 
შპს მახინჯაურის მრავალპროფილიანი 

პოლიკლინიკა 
თამარ  მეფის გამზირი, შესახვევი III, N17 

35 ქუთაისი 
შპს ქუთაისის ბავშვთა და მოზრდილთა N4 

სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი 
მესხის ქ. N5 

36 ქუთაისი 
შპს "ქუთაისის მოზრდილთა N5 

პოლიკლინიკა" 
ჩხობაძის ქ. 16 

 


