
 

 

 

 

 

სამედიცინო დაწესებულებების ჩამონათვალი, სადაც შესაძლებელია მხოლოდ 

პერსონალური ექიმის მომსახურების მიღება 

 

რ ეგიო ნი  ქალაქი  კლინიკა  მისამარ თი  

აჭარა ბათუმი სს „ევექსის კლინიკები“ – ბათუმის პოლიკლინიკა ბათუმი, სელიმ ხიმშიაშვილის ქ. #20 

აჭარა ქობულეთი სს "ევექსის ჰოსპიტლები"  - ქობულეთის ჰოსპიტალი ქობულეთი, მემედ აბაშის ქ. #18 

აჭარა შუახევი სს "ევექსის ჰოსპიტლები"  - შუახევის ჰოსპიტალი დაბა შუახევი, რუსთაველის ქ. #32 

აჭარა ქედა სს „ევექსის კლინიკები“  - ქედის კლინიკა დაბა ქედა, რუსთაველის ქ. #14 

აჭარა ხულო სს „ევექსის კლინიკები“ - ხულოს კლინიკა დაბა ხულო, აღმაშენებლის ქ. #1 

იმერეთი ქუთაისი  სს „ევექსის კლინიკები“ -წმინდა ნიკოლოზის სახელობის სამედიცინო ცენტრი ქუთაისი, პ. იაშვილის ქ. #9 

იმერეთი ტყიბული სს „ევექსის კლინიკები“ - ტყიბულის კლინიკა ტყიბული, თაბუკაშვილის ქ. #10 

იმერეთი თერჯოლა სს „ევექსის კლინიკები“ - თერჯოლის კლინიკა თერჯოლა, რუსთაველის ქ. #69 

იმერეთი ხონი  სს „ევექსის კლინიკები“ - ხონის კლინიკა ხონი, სოლომონ II ქ. #17 

იმერეთი წყალტუბო შპს წყალტუბოს რაიონული საავადმყოფო წყალტუბო, ერისთავის ქ. #16 

იმერეთი ბაღდათი შპს ,,ჯეო ჰოსპიტალსი" - ბაღდათის მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი ბაღდათი, კახიანის ქ. #84 

იმერეთი ვანი შპს ჯეო ჰოსპიტალს ვანის სამედიცინო ცენტრი ვანი, თავისუფლების ქ. #84 

იმერეთი ზესტაფონი შპს ჯეო ჰოსპიტალს ზესტაფონის ამბულატორიული ცენტრი ზესტაფონი, დ. აღმაშენებლის I შეს. #1 

იმერეთი სამტრედია შპს ,,ჯეო ჰოსპიტალსი" -  სამტრედიის ამბულატორიული ცენტრი სამტრედია, ჭანტურიას ქ. #2 

იმერეთი ჭიათურა შპს ,,ჯეო ჰოსპიტალსი" - ჭიათურის ამბულატორიული ცენტრი ჭიათურა, დავით აღმაშენებლის ქ. #14 

იმერეთი ხარაგაული შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი“ - ხარაგაული ხარაგაული, დევდარიანის ქ. #41 



სამეგრელო და 

ზემო სვანეთი 
ფოთი  სს „ევექსის კლინიკები“ - ფოთის პოლიკლინიკა ფოთი, გამსახურდიას ქ. #6 

სამეგრელო და 

ზემო სვანეთი 
ზუგდიდი სს “სამედიცინო კორპორაცია ევექსი” - ზუგდიდის პოლიკლინიკა ზუგდიდი, კოსტავას 1 

სამეგრელო და 
ზემო სვანეთი 

ხობი 
სს „ევექსის კლინიკები“ - ხობის კლინიკა 

ხობი, ჭყონდიდელის ქ. #2 

სამეგრელო და 

ზემო სვანეთი 
წალენჯიხა 

სს „ევექსის კლინიკები“ - წალენჯიხის კლინიკა 
წალენჯიხა, ჭურღულიას ქ. #6 

სამეგრელო და 

ზემო სვანეთი 
ჩხოროწყუ 

სს „ევექსის კლინიკები“ - ჩხოროწყუს კლინიკა 
ჩხოროწყუ, აღმაშენებლის ქ. #17 

სამეგრელო და 

ზემო სვანეთი 
მარტვილი 

სს „ევექსის კლინიკები“ - მარტვილის კლინიკა 
მატვილი, მშვიდობის ქ. #111 

სამეგრელო და 
ზემო სვანეთი 

აბაშა 
სს „ევექსის კლინიკები“ - აბაშის კლინიკა 

აბაშის რაიონი, თავისუფლების ქ. #143 

სამეგრელო და 

ზემო სვანეთი სენაკი  შპს „მკურნალი – სენაკის საოჯახო მედიცინის ცენტრი“ სენაკი, ვახანიას ქ. #1 

სამეგრელო და 

ზემო სვანეთი 
მესტია შპს ,,მესტიის საავადმყოფო - ამბულატორიული გაერთიანება" მესტია, გაბლიანის ქ. #13 

გურია ლანჩხუთი შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი“ -  ლანჩხუთი ლანჩხუთი, ჭიათურას ქ. #21 

გურია ოზურგეთი შპს ,,მედალფა" ოზურგეთი, ნინოშვილის ქ. #3 

გურია ჩოხატაური შპს ,ჯანმრთელობის სახლი გურიაში" ჩოხატაური, ჭავჭავაძის ქ. #1 

კახეთი თელავი  სს „ევექსის კლინიკები“ - თელავის პოლიკლინიკა თელავი, არსენიშვილის 15 

კახეთი ყვარელი სს „ევექსის კლინიკები“ - ყვარელის კლინიკა ყვარელი, ჭავჭავაძის ქუჩა, „ნაბაღრები“  

კახეთი ახმეტა სს „ევექსის კლინიკები“ - ახმეტის კლინიკა ახმეტა, რუსთაველის ქუჩა 

კახეთი გურჯაანი 
შპს "ჯეო ჰოსპიტალსი" -  გურჯაანის მრავალპროფილიანი სამედიცინო 

ცენტრი 
გურჯაანი, მარჯანიშვილის ქ. #35 

კახეთი საგარეჯო 
შპს ,,ჯეო ჰოსპიტალსი" -  საგარეჯოს მრავალპროფილიანი სამედიცინო 

ცენტრი 
საგარეჯო, კახეთის გზ. #13 

კახეთი დედოფლისწყარო შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი“ - დედოფლისწყარო დედოფლისწყარო, ნატროშვილის ქუჩა 

კახეთი ლაგოდეხი 
სასწრაფო სამედიცინო დახმარება (არქიმედეს კლინიკის მიმდებარე 
ტერიტორია) 

ლაგოდეხი, 9 აპრილის ქ. #50 

ქვემო ქართლი რუსთავი სს „რუსთავის #2 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი“  რუსთავი, მესხიშვილის ქ. #1 

ქვემო ქართლი რუსთავი  შპს ,,კლინიკა რუსთავი" რუსთავი, მე-7 მრ 

ქვემო ქართლი მარნეული  
შპს ,,ჯეო ჰოსპიტალსი" - მარნეულის სამშობიარო და ამბულატორიული 

ცენტრი 
მარნეული, რუსთაველის ქ. №112  



ქვემო ქართლი წალკა შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი“ - წალკა წალკა, თაყაიშვილის ქ. #4 

ქვემო ქართლი ბოლნისი შპს "ბოლნისის ცენტრალური კლინიკა" ბოლნისი, დ. აღმაშენებლის ქ. #25 

ქვემო ქართლი გარდაბანი  
შპს ,,ჯეო ჰოსპიტალსი" -  გარდაბნის მრავალპროფილიანი სამედიცინო 

ცენტრი 
გარდაბანი, ლესელიძის ქ. #1 

ქვემო ქართლი თეთრიწყარო შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი“ - თეთრიწყარო თეთრიწყარო, რუსთაველის ქ. #34 

ქვემო ქართლი დმანისი შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი –  დმანისი დმანისი, გორგასლის ქ. #10 

ქვემო ქართლი კაზრეთი შპს „საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანება“ დაბა კაზრეთი, მადნეული 

შიდა ქართლი გორი შპს  „ნოვა მედი“ გორი, ჭავჭავაძის გამზ. #8  

შიდა ქართლი გორი შპს „მედიქალ ცენტრი“ გორი, სუხიაშვილი 63 

შიდა ქართლი კასპი შპს მარიმედი (შსს) კასპი, სააკაძის 110 

შიდა ქართლი ქარელი შპს "ალიანს მედი"-ქარელის ჰოსპიტალი  ქარელი, ფანასკერტელის ქ. #30 

შიდა ქართლი ხაშური  შპს "ახალი კლინიკა" ხაშური, რუსთაველის ქ. #40 

სამცხე-

ჯავახეთი 
ადიგენი  

სს „ევექსის კლინიკები“ -  ადიგენის კლინიკა 
ადიგენი, მესხეთის ქ. #17 

სამცხე-

ჯავახეთი 
ახალქალაქი 

სს "ევექსის ჰოსპიტლები" - ახალქალაქის ჰოსპიტალი 
ახალქალაქი, აღმაშენებლის ქ. #31 

სამცხე-

ჯავახეთი 
ახალციხე  

სს "ევექსის ჰოსპიტლები" - ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალი 
ახალციხე, რუსთაველის ქ. #105ა 

სამცხე-

ჯავახეთი 
ასპინძა 

სს „ევექსის კლინიკები“ - ასპინძის კლინიკა 
ასპინძა, შალვა ახალციხის ქ. #1ა 

სამცხე-

ჯავახეთი 
ბორჯომი შპს ,,ჯეო ჰოსპიტალსი" - ბორჯომის მრავალპროფილიანი სამედიცინო ცენტრი  ბორჯომი, სააკაძის ქ. #3 

მცხეთა-

მთიანეთი 
მცხეთა შპს ,,მცხეთის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი ჯანმრთელი თაობა" მცხეთა, კოსტავას ქ. #28 

მცხეთა-
მთიანეთი 

დუშეთი  შპს ,,ჯეო ჰოსპიტალსი" -  დუშეთის სამედიცინო ცენტრი დუშეთი, სტალინის ქ. #71 

მცხეთა-

მთიანეთი 
თიანეთი შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი“ -  თიანეთი თიანეთი, რუსთაველის ქ. #75 

მცხეთა-

მთიანეთი 
ყაზბეგი შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი“ - ყაზბეგი 

ყაზბეგი, დაბა სტეფანწმინდა, ა. ყაზბეგის ქ. 

#35 

რაჭა-ლეჩხუმი ამბროლაური შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი“ - ამბროლაური ამბროლაური, ბრატისლავას ქ. #11 

რაჭა-ლეჩხუმი ლენტეხი შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი“ -  ლენტეხი ლენტეხი, აღმაშენებლის ქ. #1 

რაჭა-ლეჩხუმი ცაგერი შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი“ - ცაგერი ცაგერი, რუსთაველის ქ. #31 

რაჭა-ლეჩხუმი ონი შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი“ - ონი ონი, ვახტანგ მეექვსეს ქ. #10 



 


