
დანართი 1 

“როშის“ კონტრაქტორი დისტრიბუროტები, რომელთა სააფთიაქო ქსელის მეშვეობით მოხდება 

მედიკამენტ  ჰერცეპტინი (ტრასტუზუმაბი) 440მგ მიწოდება ბენეფიციარებზე HER2 

რეცეპტორდადებითი ადრეული ძუძუს კიბოს მქონე დიაგნოზით.  

 

შპს პსპ ფარმა 

აღმაშენებლის გამზ. 148/III თბილისი 0112, საქართველო 

1 პსპ-27 თბილისი  ლუბლიანას ქ.15 

2 პსპ-29 თბილისი  თამარ მეფის გამზ. 31 

3 პსპ-35 თბილისი  ჭავჭავაძის გამზ.54  

4 პსპ-67 თბილისი  გამსახურდიას გამზ. 14 

5 პსპ-125 თბილისი ყაზბეგის გამზ.14 

6 პსპ-134 თბილისი  საბადურის ქ. 20/7 

7 პსპ-172 თბილისი  ტაშკენტის ქ. 22/22 

8 პსპ-11 ქუთაისი, ბროსეს ქ. 5 

9 პსპ-114 ბათუმი    ჭავჭავაძის ქ.46 

 

შპს ეი-ბი-სი ფარმაცია  

სანაპიროს ქ. 10ა თბილისი  0180 

 

1 დეპო ქუთაისი, აღმაშენაბლის გამზ. 24 

2 დეპო ბათუმი, მელიქიშვილის 18/გორგასალი 92 

3 დეპო 44 თბილისი. ბახტრიონის ქ. #12 

4 დეპო 7 თბილისი. თამარ მეფის #29 

5 დეპო 5 თბილისი. ვაჟა ფშაველას #6 

6 დეპო 1 თბილისი. სანაპიროს ქ.10ა 

7 დეპო 51 თბილისი. მარჯანიშვილის 26 

8 დეპო 55 თბილისი. დიღომი. ლუბლიანას 5 

9 დეპო 110 თბილისი. ვაჟა-ფშაველას 83/11 

 

ს.ს ჯი-პი-სი   

სანაპიროს ქ. 6, თბილისი 0180 

 

1 ს.ს "ჯი პი სი" აფთიაქი N30 ბათუმი, გორგილაძის ქ.#30 

2 ს.ს"ჯი პი სი" აფთიაქი N71 ბათუმი, ჭავჭვაძის ქ. 113 

3 ს.ს"ჯი პი სი" აფთიაქი N36 ქუთაისი, გრიშაშვილის ქ.  

4 ს.ს"ჯი პი სი" აფთიაქი N38 ქუთაისი, გამსახურდიას 23 

5 ს.ს"ჯი პი სი" აფთიაქი N13 თბილისი. ალ.ყაზბეგის 10 

6 

ს.ს"ჯი პი სი" აფთიაქი N90 თბილისი, მეტრო ისნის მიმდებარე ტერიტორია, ყოფილი 

ავტოსალაროების მიმდებერე ტერიტრია 

7 ს.ს "ჯი პი სი" აფთიაქი N93 თბილისი. ლუბლიანას ქ.5 

8 ს.ს "ჯი პი სი" აფთიაქი N31 თბილისი, აღმაშნებლის გამზ 96 

9 ს.ს "ჯი პი სი" აფთიაქი 540 თბილისი, პეკინის ქ.11 

 

 



ავერსი-ფარმა  

ქ. თბილისი, აღმაშენებლის გამზ. 148 

 

 

1.ავერსი N15 

  

თბილისი. აკაკი წერეთლის გამზ. N142 

 

2.ავერსი N24 თბილისი. ლუბლიანას ქ.N56 

3.ავერსი N3 თბილისი. ყაზბეგის გამზ.N5 

4.ავერსი N11 თბილისი. ი.ჭავჭავაძის გამზ.N48 

5.ავერსი N13 თბილისი. დ.აღმაშენებლის გამზ.N148 

6.ავერსი N8 თბილისი. წინანდლის ქ. N9 

7.ავერსი N2 თბილისი. თამარ მეფის გამზ. N30 

8.ავერსი N2 ქუთაისი. ი.ჭავჭავაძის ქ.N31 

9.ავერსი N4 ბათუმი. დ.აღმაშენებლის ქ.N20 

 

 


