
 
ჯანმრთელობის დაზღვევის ხელშეკრულების დანართი N5 

 
მზღვეველის კონტრაქტორი/პროვაიდერი დაწესებულებების სია 

 
1. დამატებითი ბენეფიტის სახით დაზღვეულებზე ვრცელდება ფასდაკლებები წინამდებარე პუნქტში მოცემულ კონტრაქტორ 

დაწესებულებებში; 
 
დაზღვევის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ფასდაკლებები განხორციელდება მზღვეველსა და შესაბამის დაწესებულებას 
შორის გაფორმებული სახელშეკრულებო პირობების გათვალისწინებით. 
 
 

პროდუქტი - ,,საერთო“ 
 

გეგმური სტომატოლოგიური პროვაიდერები** 
რაიონი დასახელება მისამართი 

თბილისი 
თბილისი შპს ნიუდენტი 1 თბილისი, ალ. ყაზბეგის #29ა 
თბილისი შპს ნიუდენტი 1 თბილისი, მიცკევჩის #18 
თბილისი შპს ნიუდენტი 1 თბილისი, პეტრიაშვილი ქ. #32 
თბილისი შპს „ნიუ დენტი“ თბილისი, გლდანის I მკ/რ; 
თბილისი შპს „ნიუ დენტი“ თბილისი, დიდი დიღომი. ი.პეტრიწის ქ. 16. 
თბილისი შპს „ნიუ დენტი“ თბილისი, ვარკეთილი ჯავახეთის ქ. 30; 
თბილისი შპს „ნიუ დენტი“ თბილისი, ავლაბარი ქეთევან წამებულის #69; 
თბილისი შპს „ნიუ დენტი“ თბილისი, მთაწმინდა ვეკუას ქ. #3; 
თბილისი შპს შენი სტომატოლოგი თევდორე მღვდლის ქ #11 
თბილისი შპს სმაილ ქეარი გაგარინის ქ #4ა 
თბილისი შპს სტომატოლოგიური ცენტრი დენტისტრი პეკინის ქ #17 
თბილისი ი.მ. ცირა წვერიანაშვილი (MAX Dent) ევდოშვილის ქ #2/10 
თბილისი შპს NEW LIVE ნავთლუღის 39/41 მე–3 სადარბ. ბლოკი “B”. 
თბილისი შპს სტომატოლოგიური კლინიკა ჰეფი დენტი ნუცუბიძის ქ #2 
თბილისი შპს პრიმა–დენტ წერეთლის გამზირი #110 
თბილისი შპს დენტალ სთარი ბარნოვის ქ #75 
თბილისი შპს ემიქს დენტი კახეთის გზატკეცილი #104  
თბილისი შპს ლაიფ დენტი ბურძგლას ქ#24 
თბილისი შპს დენტალ ცენტრი ბახტრიონის ქ #26 
თბილისი ი.მ "მაია ეგაძე" (Family Dent +) ბახტრიონის ქ #22 
თბილისი შპს სტომატოლოგიის ცენტრი (სოლო) წინანდლის ქ #9 
თბილისი შპს +ულტრა დენტი დ.გამრეკელის #7 (ყოფილი კუტუზოვის ქუჩა)   
თბილისი შპს პერფექთ სმაილი ოთარ ჭილაძის 166/7 
თბილისი შპს ფემილი დენტი ყაზბეგის გამზირი #46, ბ 10 
თბილისი ი/მ ციური ვაშაკიძე (უნივერსალდენტი) დოლიძის ქ #11 
თბილისი შპს სტაილ სმაილ კლინიკა გლდანი, ვასაძის ქ#24 
თბილისი შპს დოქტორ სოფი ნუცუბიძის II მკრ, V კვ, კორპ 5 
თბილისი შპს ნ. დენტი საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლთა ქუჩა #55 
თბილისი შპს დენტა ლუქსი ფალიაშვილის ქ#83/მოსაშვილის ქ#24 

თბილისი 
შპს ქართულ-გერმანული სტომატოლოგიური კლინიკა 
ვოკო-დენტალი 

გვეტაძის ქუჩა #6 

თბილისი შპს Dental World თბილისი, წერეთლის 78 (კორპ-8) 
თბილისი შპს „დენტაგრამი“ თბილისი, მიცკევიჩის ქ#18 
თბილისი შპს"ელ.თი.დენტალ სტუდიო"  ჟ. შარტავას 18ა 
თბილისი შპს კერამიკო მიქელაძის ქ. #3 

თბილისი 
შპს ``წმინდა ლუკას სახელობის სტომატოლოგიური 
კლინიკა``  

იაშვილის ქ. #12 

თბილისი შპს „თამარ როგავას დენტალ ოფისი“   ჭავჭავაძის გამზირი #50,სადარბაზო II, სართული 2 
თბილისი შპს სმაილ - დენტი - 2008 ჭავჭავაძის 11 
თბილისი შ.პ.ს „გლობალ დენტ არტი“    უნივერსიტეტის ქ #2 
თბილისი მაია მუმლაძის სტომატოლოგიური კლინიკა ჰელსი დენტი სულხან–საბას ქ #9 
თბილისი შპს მ. ტატიშვილის სტომატოლოგიური სპა ცენტრი გოთუას ქ. #8 ბინა 23 

      
 



თბილისი  შპს ,,გლობალ დენტი" მიცკევიჩის ქ. #15 
თბილისი  შპს ,,ელ.თი. დენტალ სტუდიო +'' ცაგარელის 82, კომერციული ფართი N2 
თბილისი შპს „საერთაშორისო სტომატოლოგიის ცენტრი“ (ISO) თბილისი, ქეთევან წამებულის ქ. #47/49 
თბილისი შპს ჰეფი-სმაილი თბილისი, მიხეილ ბურძგლას ქ. #65  
თბილისი შპს ,,სმაილ გალერი" თბილისი, მცხეთის ქუჩა #1, სადარბაზო #1, სართული 1 

თბილისი ი/მ მადონა ზაქარეიშვილი (Pofi Dent+) 
თბილისი, ქავთარაძის ქ. #33, სადარბაზო1,სართული 
1,ბინა 1 

თბილისი შპს კონფიდენტი თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი #33ბ 
თბილისი შპს არჩილ თამასიძის სტომატოლოგიური ცენტრი თბილისი, ჭავავაძის 4/2 

თბილისი 
შპს საქართველოსა და ისრაელის სტომატოლოგიური 
ცენტრი (Dental Sais) 

თბილისი, სულხან ცინცაძის 61, ბინა #50 

თბილისი შპს სმაილ ფექთორი თბილისი, ზ. ფალიაშვილის #49 
თბილისი შპს ნინო კორძაძის სტომატოლოგიური კლინიკა თბილისი, ნიკოლოზ შენგელაიას #50 

აჭარა 
ბათუმი შპს „ბი აი სი ჯორჯია“ ( კლინიკა ნეო დენტი) ზუბალაშვილის ქ #20 
ბათუმი შპს “სტომატოლოგიური ცენტრი j-smile“ გორგილაძის ქ#114 
ბათუმი შპს ნიუ დენტი ბათუმი, სელიმ ხიმშიაშვილის ქ#20 

იმერეთი 
სამტრედია ი/მ ქეთევან პაპავა ჭავჭავაძის ქ #1 

სამეგრელო 
სენაკი ი/მ ანასტასია ხუფენია ჭავჭავაძის #80 

ქვემო ქართლი 
რუსთავი შპს სუპერ კბილი ფიროსმანის ქ კორპ. 13 
რუსთავი შპს DENT - X ბათუმის ქ 25; ბინა 1 
რუსთავი შპს „მედქორნერ“  რუსთავი, შარტავას გამზ. #12ა, ბლოკი ა, სართ. #2 

 
 

სტომატოლოგიური ბენეფიტები - ორთოპედია/ორთოდონტია 
თბილისი 

რაიონი პროვაიდერის დასახელება მისამართი ფასდაკლება 
თბილისი შპს ნიუდენტი 1 მიცკევიჩის ქ #18 ორთოპედია/ორთოდონტია - 30 %, იმპლანტაცია - 40% 
თბილისი შპს ნიუდენტი 1 პეტრიაშვილის ქ #32 ორთოპედია/ორთოდონტია - 30 %, იმპლანტაცია - 40% 
თბილისი შპს ნიუდენტი 1 ყაზბეგის გამზ #29ა ორთოპედია/ორთოდონტია - 30 %, იმპლანტაცია - 40% 
თბილისი შპს „ნიუ დენტი“ თბილისი, გლდანის I მკ/რ; ორთოპედია/ორთოდონტია - 30 %, იმპლანტაცია - 40% 

თბილისი 
შპს „ნიუ დენტი“ 

თბილისი, დიდი დიღომი. 
ი.პეტრიწის ქ. 16. 

ორთოპედია/ორთოდონტია - 30 %, იმპლანტაცია - 40% 

თბილისი 
შპს „ნიუ დენტი“ 

თბილისი, ვარკეთილი 
ჯავახეთის ქ. 30; 

ორთოპედია/ორთოდონტია - 30 %, იმპლანტაცია - 40% 

თბილისი 
შპს „ნიუ დენტი“ 

თბილისი, ავლაბარი ქეთევან 
წამებულის #69; 

ორთოპედია/ორთოდონტია - 30 %, იმპლანტაცია - 40% 

თბილისი შპს „ნიუ დენტი“ თბილისი, მთაწმინდა ვეკუას ქ. 
#3; 

ორთოპედია/ორთოდონტია - 30 %, იმპლანტაცია - 40% 

აჭარა 

ბათუმი შპს სტომა დენტი მელაშვილის ქ #24 
ორთოპედია - 35% ორთოდონტია - 30% იმპლანტაცია - 
50% (ლიმიტი 1500 ლარი) 

ბათუმი შპს ნიუ დენტი 
ბათუმი, სელიმ ხიმშიაშვილის 
ქ#20 

ორთოპედია/ორთოდონტია - 30 %, იმპლანტაცია - 40% 

იმერეთი 
ქუთაისი შპს დენტალ ლუქსი თამარ მეფის ქ #42 ორთოპედია/ორთოდონტია - 35% 

ქუთაისი შპს ნიუ დენტი 
ქუთაისი, პაოლო იაშვილის 
ქ#9 

ორთოპედია/ორთოდონტია - 30 %, იმპლანტაცია - 40% 

კახეთი 

თელავი 
სპს მერაბ ნადირაშვილი და 
კომპანია 

ნადიკვრის ქ #9 ორთოპედია/ორთოდ - 20% 

ქვემო ქართლი 
რუსთავი შპს დენტალ არტი გზირიშვილის ქ#12ბ ორთოპედია - 20% 

    

   

      
 



სხვა ბენეფიტები 
რაიონი დასახელება მისამართი ფასდაკლება 

თბილისი შპს პროლაიფი პეკინის გამზ. #41 23% ფასდაკლება 

თბილისი შპს ,,ლპჯ სპა ქორნერ“  თბილისი, ზ. ბოლქვაძის #1, ბ 
#51 

25% LPG, მასაჟი, ლიფტინგი, პილინგი, წონის 
კორექცია 

თბილისი შპს მედგრუპ ჯორჯია (ბიოლი) კოჯორი, ბიოლის ქ. #1, 0114 
10%-30% ველნეს, სამკურნალო და ესთეტიკურ 
პროცედურებზე (განთავსება პრემიუმ კოტეჯში 
ველნეს პროგრამის შემთხვევაში 30%) 

თბილისი 

შპს მედ ინვესტმენტი- „დავით 
ტატიშვილის სპორტული 
მედიცინის და რეაბილიტაციის 
ცენტრი“  

ზ.ანჯაფარიძის ქ#2 
30% ფიზიოთერაპია, სამკურნალო მასაჟი, 
ესთეტიკური მედიცინა 

თბილისი 
შპს "სპორტული მედიცინის 
კლინიკა' 

ბოგდან ხმელნიცკის ქ#40 
30% ნებისმიერ მომსახურებაზე (რეაბილიტაციური 
პროცედურები) 

თბილისი 
შპს "ი.ბოკერიას სახ. 
ნეიროგანვითარების ცენტრი" 

ლუბლიანას ქ. # 2/6 10-15 % დიაგნოსტიკურ-თერაპიულ მომსახურეობაზე 

თბილისი 
შპს თბილისის ბალნეოლოგიური 
კურორტი 

გორგასლის ქ. #9  10% ფასდაკლება  

თბილისი შპს ჯი ემ აი მედიქალ (La Belle 
Medical) 

რუსთაველის გამზ#22. 70%–მდე ფასდაკლება 

თბილისი შპს "მედიკალ +" ჭავჭავაძის გამზ. #33ა 
40% დაზღვევის პირობებით გაუთვალისწინებელ 
ლაბორატორიულ სერვისებზე 

თბილისი შპს კენარი აღმაშენებლის ქ#146 50% დიაგნოსტიკაზე, 9% ლინზა/ჩარჩოზე 

თბილისი 
შპს ი.ჟორდანიას სახელობის 
კლინიკა 

ლუბლიანას ქ#5 
10% ინვიტრო განაყოფიერება და სხვა 
მანიპულაციებზე 

თბილისი შპს ბი ჯი გრუპი (ველესი) წერეთლის გამზირი #16 20-50% წონის კორექცია/მასაჟი/ფსიქოთერაპია 

თბილისი 
შპს ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი 
მზერა 

თბილისი, წინანდლის ქ. #9 
ფასდაკლება ექსიმერ ლაზერით მომსახურებაზე - 1300 
ლარის ნაცვლად 850 ლარად 

იმერეთი  

ქუთაისი 
შპს მოზრდილთა და ბავშვთა 
რეაბილიტაციის ცენტრი 

ქუთაისი, პუშკინის ქ. #20 20% ნებისმიერ მომსახურებაზე 

ქუთაისი შპს ჯანმრთელი ცხოვრება (Golden 
gym) ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ. #49 15% ფიტნესი 20% აერობიკა 

ქუთაისი შპს ტაე ქუთაისი, საღარაძის ქ. #6 10-20% ფასდაკლება ესთეტიურ პროცედურებზე 

წყალტუბო 
შპს ბალნეო სარეაბილიტაციო 
ცენტრი 

ცენტრალური პარკის 
მიმდებარე ტერიტორია  

15% სრულ მომსახურებაზე 

წყალტუბო სს ,,ბალნეოსერვისი'' 
სააბაზანოს შენობა N6, 
კურორტის პარკი 

15% ფასდაკლება 

ბათუმი შპს შანგრილა სპა 
ეუფორია, სქაი თაუერ და 
ინტურისტის სასტუმროებში 

25-40% სარელაქსაციო და სპა მომსახურეობები, მასაჟი. 

 
 
 
2. პროვაიდერი დაწესებულებების სია 
 

თბილისი 
გადაუდებელი სტომატოლოგიური პროვაიდერები 

დასახელება მისამართი 
შპს ნიუდენტი 1 თბილისი, ალ. ყაზბეგის #29ა 
შპს ნიუდენტი 1 თბილისი, მიცკევჩის #18 
შპს ნიუდენტი 1 თბილისი, პეტრიაშვილი ქ. #32 
შპს „ნიუ დენტი“ თბილისი, გლდანის I მკ/რ; 
შპს „ნიუ დენტი“ თბილისი, დიდი დიღომი. ი.პეტრიწის ქ. 16. 
შპს „ნიუ დენტი“ თბილისი, ვარკეთილი ჯავახეთის ქ. 30; 
შპს „ნიუ დენტი“ თბილისი, ავლაბარი ქეთევან წამებულის #69; 
შპს „ნიუ დენტი“ თბილისი, მთაწმინდა ვეკუას ქ. #3; 

ამბულატორიული პროვაიდერები 

სს „ევექსის კლინიკები“ - გლდანის პოლიკლინიკა 
თბილისი, I მკ/რ 
კარტოგრაფიული ფაბრიკის მიმდებარედ  

      
 



სს „ევექსის კლინიკები“ - დიდი დიღმის პოლიკლინიკა თბილისი,  ი.პეტრიწის ქ. #16ა-ს მიმდებარედ 
სს „ევექსის კლინიკები“  - დიდუბის პოლიკლინიკა თბილისი, დიდუბე წერეთლის #141ა; 
სს „ევექსის კლინიკები“ - ვარკეთილის პოლიკლინიკა თბილისი, ვარკეთილი ჯავახეთის ქ. 30; 
სს „ევექსის კლინიკები“ - ისნის პოლიკლინიკა თბილისი, ავლაბარი ქეთევან წამებულის #69; 
სს „ევექსის კლინიკები“ - საბურთალოს პოლიკლინიკა თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ#40; 
სს „ევექსის კლინიკები“ - მთაწმინდის პოლიკლინიკა თბილისი, მთაწმინდა ვეკუას ქ. #3; 
შპს მედ ინვესტმენტი- „დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი“  თბილისი, აბულაძის ქ. #7 
შპს მედ ინვესტმენტი- „დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი“  თბილისი, მარიჯანის ქ. #2 
შპს ტლ მედიკალ-დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი (ისნის ფილიალი) თბილისი, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზ#55 
შპს ტლ მედიკალ-დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი (საბურთალოს 
ფილიალი) 

თბილისი, ზ.ანჯაფარიძის #2 

შპს „დავით ტატიშვილის ჯანმრთელობის ცენტრი“ თბილისი, პეკინის გამზ#28 
შპს "მედისონ ჰოლდინგი"–ვარკეთილი თბილისი, კალოუბნის ქ. #12 
შპს "მედისონ ჰოლდინგი"–მუხიანი თბილისი, გობრონიძის ქ. #27 
შპს "მედისონ ჰოლდინგი"–საბურთალო თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ #83/11 
შპს ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრი თბილისი, ლუბლიანას ქ. #2/6 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები" - ი. ციციშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკა თბილისი, ლუბლიანას ქ. #21ა 
სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ - მ.იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური 
საავადმყოფო 

თბილისი, ლუბლიანას ქ. N13 /მიხეილ ჭიაურელის ქ. 
N6 

შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი" - საბურთალოს პოლიკლინიკა თბილისი, თავხელიძის ქ#1 
შპს ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა  (ოფთალმოლოგია) თბილისი, წინანდლის ქ. #9 
შპს ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი ჯაფარიძე-ქევანიშვილის 
კლინიკა თბილისი, თ.მღვდლის ქ. #13 
შპს "მრავალპროფილური კლინიკა კონსილიუმ მედულა" თბილისი, ანნა პოლიტკოვსკაიას ქ. #6გ 
შპს "თბილისის გულის ცენტრი" თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ #83/11 
შპს სამკურნალო-სადიაგნოსტიკო ცენტრი სამგორი მედი თბილისი, კახეთის გზატკეცილი #23 
შპს სამედიცინო ცენტრი GEOSWISS, "GEOSWISS Medical Center" თბილისი, პეკინის ქ. #5 
შპს "დავით მეტრეველის სამედიცინო ცენტრი" თბილისი, წინანდლის ქ. #9 
შპს "დიაგნოსტიკური კლინიკა აირმედი" თბილისი, ს.ცინცაძის ქ. #73 
შპს "თქვენი კლინიკა" თბილისი, ქავთარაძის ქ. #40 
შპს "მედიკალ +" თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 33ა 
შპს "ჯანმრთელი მომავალი" თბილისი, ს ა.წერეთლის გამზ. #117 
შპს ს.ვირსალაძის სახელობის სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული 
მედიცინის ს/კ ინსტიტუტი" თბილისი, აღმაშენებლის ქ. #139 
შპს სამედიცინო პარაზიტოლოგიის და ტროპიკული მედიცინის  კვლევითი 
ინსტიტუტი თბილისი, თამარ მეფის გამზირი #18 
შპს სინევო საქართველო თბილისი, წამებულის ქ. #47 
შპს სინევო საქართველო თბილისი, ხიზანიშვილის ქ. #52 
შპს სინევო საქართველო თბილისი, ჭიაურელის ქ. #11 
შპს სინევო საქართველო თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #25ა 
შპს სინევო საქართველო თბილისი, წინანდლის ქ. #9 
შპს სინევო საქართველო თბილისი, წულუკიძის ქ. #11 
შპს სინევო საქართველო თბილისი, ლუბლიანას ქ. #13 
შპს სინევო საქართველო თბილისი, ჭიჭინაძის ქ. #10 
შპს სინევო საქართველო თბილისი, მარჯანიშვილის ქ. #31 
შპს სინევო საქართველო თბილისი, ცოტნე დადიანის 2 მკრ/ნი, კორპ 2 
შპს სინევო საქართველო თბილისი, ფალიაშვილის #27, ბაზალეთის #29 
შპს სინევო საქართველო თბილისი, მუხიანის II მ\რ კორპ. #22 

შპს სინევო საქართველო თბილისი, დასახლება ზღვის უბანი, კვარტ. 10, კორპ. 
#28 

შპს სინევო საქართველო თბილისი, დიდი დიღომი, ქ. პეტრიძე, კორპ. #13 
შპს სინევო საქართველო თბილისი,  ვ. დოლიძის ქ . #46 
შპს სინევო საქართველო თბილისი, ათონელის ქ. #12 

შპს სინევო საქართველო 
თბილისი, თამარ მეფის გამზ 29/გიორგი 
ჩუბინაშვილის ქუჩა 81 

შპს მედკაპიტალი თბილისი, გლდანი ილია ვეკუას ქ.#18 
შპს მედკაპიტალი თბილისი, გამრეკელის #19 
შპს მედკაპიტალი თბილისი, მოსკოვის გამზირი, 4 კვ, 3 კორპ. 

      
 



შპს მედკაპიტალი თბილისი, ა. წერეთლის #138 
შპს პეტრე სარაჯიშვილის სახელობის ნევროლოგიის ინსტიტუტი თბილისი, თ.მღვდლის ქ. #13 
შპს კლინიკა ლარსზე თბილისი, ლარსის შეს. #3 
სს „მეგა-ლაბი“   თბილისი, პეტრე ქავთარაძის ქუჩა, #23 
სს ვერე XXI თბილისი ლ.ქიაჩელის ქ 18 
შპს იმუნიზაციის ცენტრი თბილისი, ტაშკენტის ქ #10ა 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები" - ი. ბოკერიას სახელობის  რეფერალური ჰოსპიტალი  თბილისი, ქინძმარაულის I შესახვევი #1 

სტაციონარული პროვაიდერები 

შპს "თბილისის გულის ცენტრი" თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ #83/11 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები" - ი. ციციშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკა თბილისი, ლუბლიანას ქ. #21ა 
სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ - მ.იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური 
საავადმყოფო 

თბილისი, ლუბლიანას ქ. N13 /მიხეილ ჭიაურელის ქ. 
N6 

შპს აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო 
კლინიკა თბილისი, ვაჟა–ფშაველას გამზ. #29 
შპს გიდმედი (დიღომი) თბილისი, ლუბლიანას 2/6 
შპს სამკურნალო-სადიაგნოსტიკო ცენტრი სამგორი მედი თბილისი, კახეთის გზატკეცილი #23 
შპს ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი ჯაფარიძე-ქევანიშვილის 
კლინიკა თბილისი, თ.მღვდლის ქ. #13 
შპს "მრავალპროფილური კლინიკა კონსილიუმ მედულა" თბილისი, ანნა პოლიტკოვსკაიას ქ. #6გ 
შპს ჰელსი თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #29 
შპს აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი თბილისი, ნ.ჯავახიშვილის ქ#1 
სს „გერმანული ჰოსპიტალი“ თბილისი, კოსმონავტების სანაპირო 45ა 
შპს ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი #33  
შპს თბილისის ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფო თბილისი, სიმონ ჩიქოვანის #14 
სს ინფექციური პათოლოგიის შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის 
სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი 

თბილისი, ყაზბეგის გამზირი #16 

შპს მედ ინვესტმენტი- „დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი“  თბილისი, მარიჯანის ქ. #2 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები" - ი. ბოკერიას სახელობის  რეფერალური ჰოსპიტალი  თბილისი, ქინძმარაულის I შესახვევი #1 

სასწრაფოები 
შპს კარდიოექსპრესი თბილისი, ვაჟა–ფშაველას გამზ. # 83/11 
შპს ემერჯენსი სერვისი თბილისი, ჩაჩავას ქ. #1 
შპს Geo-Medi თბილისი, მიცკევიჩის ქ. #14 
შპს მკურნალი 750303 თბილისი, პაოლო იაშვილის ქ. #13 
შპს."პედიატრი" თბილისი, უ.ჩხეიძის ქ. #10 
შპს მედიკალ გლობალ მენეჯმენტი–ბეიბი ექსპრეს თბილისი, ყიფშიძის ქ.#3ბ 

სააფთიაქო ქსელი 
ს.ს "გეფა" (ჯიპისი) თბილისი, სანაპიროს ქ. #6 
ს.ს "გეფა" (ფარმადეპო) თბილისი, სანაპიროს ქ. #6 

 
 

რეგიონები   
გადაუდებელი სტომატოლოგიური პროვაიდერები 

რაიონი დასახელება მისამართი 
აჭარა 

ბათუმი შპს ნიუ დენტი ბათუმი, სელიმ ხიმშიაშვილის ქ#20 
ბათუმი შპს სტომა დენტი ბათუმი, მელაშვილის ქ. #24 

გურია 
ოზურგეთი შპს სმაილ-დენტი ოზურგეთი, ერისთავის ქ#5 

იმერეთი 
ქუთაისი შპს ნიუ დენტი ქუთაისი, პაოლო იაშვილის ქ#9 

კახეთი 
თელავი სპს მერაბ ნადირაშვილი და კომპანია თელავი, ნადიკვრის ქ. #9 

სამეგრელო 
ფოთი შპს დენტალ–კლასი ფოთი, წმინდა ნინოს ქ. #3 
ზუგდიდი შპს ნიუ დენტი ზუგდიდი, კოსტავას ქ#1 
ზუგდიდი შპს სმაილ დენტი ზუგდიდი, თამარ მეფის ქ# 8 

ქვემო ქართლი 
რუსთავი შპს დენტალ არტი რუსთავი, გზირიშვილის ქ#12ბ 

      
 



სამცხე-ჯავახეთი 
ახალციხე ი/მ არტურ ბალასანიან ახალციხე, მანველიშვილის ქ#27 

შიდა ქართლი 
გორი ი/მ მაია რაზმაძე გორი, ხერხეულიძის ქ#25 

ამბულატორიული და სტაციონარული პროვაიდერები 
აჭარა 

ბათუმი სს „ევექსის კლინიკები“ - ბათუმის პოლიკლინიკა ბათუმი, სელიმ ხიმშიაშვილის #20  
ბათუმი სს "ევექსის ჰოსპიტლები" - ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალი ბათუმი, ბაგრატიონის ქ. #125 

ბათუმი 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები" - მ. იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და 
ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტალი 

ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი #64 

ბათუმი შპს მედ ემერჯენსი  ბათუმი, მელიქიშვილი ქ. #102ბ 
ქობულეთი სს "ევექსის ჰოსპიტლები"  - ქობულეთის ჰოსპიტალი ქობულეთი, აბაშიძის ქ. #18 
ხულო სს „ევექსის კლინიკები“ - ხულოს კლინიკა ხულო, აღმაშენებლის ქ. #1/13 
ქედა სს „ევექსის კლინიკები“  - ქედის კლინიკა ქედა, რუსთაველის ქ. #14 
შუახევი სს „ევექსის კლინიკები“ - შუახევის კლინიკა შუახევი, რუსთაველის ქ. #32 

გურია 
ლანჩხუთი შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი–ლანჩხუთი ლანჩხუთი, ჭანტურიას ქ. #21 
ჩოხატაური შპს "ჯანმრთელობის სახლი გურიაში" ( მამქოლი) ჩოხატაური, ჭავჭავაძის ქ. #1 
ლანჩხუთი შპს "მედალფა"–ლანჩხუთი ლანჩხუთი, ნ. ჟორდანიას ქ. #136 
ოზურგეთი შპს მედალფა–ოზურგეთი ოზურგეთი, ნინოშვილის ქ. #3 
ჩოხატაური შპს მედალფა–ჩოხატაური ჩოხატაური, თბილისის ქ. #10 

იმერეთი 
ქუთაისი სს "ევექსის ჰოსპიტლები" - ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი ქუთაისი, ოცხელის ქ. #2 

ქუთაისი 
სს „ევექსის კლინიკები“ -წმინდა ნიკოლოზის სახელობის სამედიცინო 
ცენტრი 

ქუთაისი, პაოლო იაშვილის ქ. #9 

ქუთაისი 
შპს აკადემიკოს ზ. ცხაკაიას სახელობის დასავლეთ საქართველოს 
ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრი 

ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ. #83ა 

ქუთაისი სს „ევექსის ჰოსპიტლები" - ონკოლოგიის ცენტრი  ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ. #85 

ქუთაისი 
შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი“ - ო.ჩხობაძის სახელობის ქუთაისის 
მრავალპროფილური სამედიცინო დაწესებულება 

ქუთაისი,ტოლბუხინის ქ. #16 

ზესტაფონი შპს ფერომედი ზესტაფონი, მაღლაკელიძის ქ. #4 
ზესტაფონი შპს ჯეო ჰოსპიტალს ზესტაფონის ამბულატორიული ცენტრი ზესტაფონი, დ. აღმაშენებლის I შეს. #1 

ზესტაფონი 
შპს ჯეო ჰოსპიტალს ზესტაფონის მრავალპროფილური სამედიცინო 
ცენტრი 

ზესტაფონი, კეკელიძისა და მელქაძის 
ქუჩების გადაკვეთა 

წყალტუბო შპს წყალტუბოს რაიონული საავადმყოფო წყალტუბო, ერისთავის ქ. #16 
ხონი სს „ევექსის კლინიკები“ - ხონის კლინიკა ხონი, სოლომონ II ქ. #17 
ხონი შპს ჯეო ჰოსპიტალს ხონის ამბულატორიული ცენტრი ხონი, ჭანტურიას ქ. #12 
თერჯოლა სს „ევექსის კლინიკები“ - თერჯოლის კლინიკა თერჯოლა, რუსთაველის ქ. #69 
ტყიბული სს „ევექსის კლინიკები“ - ტყიბულის კლინიკა ტყიბული, თაბუკაშვილის ქ. #10 
ხარაგაული შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი–ხარაგაული ხარაგაული, დევდარიანის ქ. #41 

ბაღდათი 
შპს "ჯეო ჰოსპიტალს" – ბაღდათის  მრავალპროფილური სამედიცინო 
ცენტრი 

ბაღდათი, კახიანის ქ. #84 

სამტრედია 
შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"–ის სამტრედიის მრავალპროფილური სამედიცინო 
ცენტრი 

სამტრედია, კოსტავას ქ. #13  

სამტრედია შპს "ჯეო ჰოსპიტალს" –სამტრედის ამბულატორიული ცენტრი სამტრედია, ჭანტურიას ქ. #2 

ჭიათურა 
შპს"ჯეო ჰოსპიტალს" –ჭიათურის მრავალპროფილური სამედიცინო 
ცენტრი 

ჭიათურა, ჭანტურიას ქ. #20  

ჭიათურა შპს"ჯეო ჰოსპიტალს" –ჭიათურის ამბულატორიული ცენტრი ჭიათურა, დავით აღმაშენებლის ქ. #14 
ვანი შპს ჯეო ჰოსპიტალს ვანის სამედიცინო ცენტრი ვანი. თავისუფლების ქ. #84   

კახეთი 
თელავი სს "ევექსის ჰოსპიტლები" - თელავის რეფერალური ჰოსპიტალი თელავი, სეხნიაშვილის ქ. #1 
თელავი შპს ბავშვთა ჯანმრთელობის ცენტრი თელავი, ალადაშვილის ქ. #2 
თელავი სს „ევექსის კლინიკები“ - თელავის პოლიკლინიკა თელავი არესენიშვილის 15 
ახმეტა სს „ევექსის კლინიკები“ - ახმეტის კლინიკა ახმეტა, რუსთაველის ქ 
ყვარელი სს „ევექსის კლინიკები“ - ყვარელის კლინიკა ყვარელი, ჭავჭავაძის ქ, ნაბაღრები 

საგარეჯო 
შპს ჯეო ჰოსპიტალს საგარეჯოს მრავალპროფილური სამედიცინო 
ცენტრი 

საგარეჯო, კახეთის გზატკეცილი #13 

გურჯაანი შპს "ჯეო ჰოსპიტალს" – გურჯაანის მრავალპროფილური სამედიცინო გურჯაანი, მარჯანიშვილის ქ. #35 

      
 



ცენტრი 
გურჯაანი ფრანგული სამედიცინო ცენტრი კახეთი-იონი გურჯაანი, რუსთაველის ქ#22ა 
დედოფლისწ
ყარო 

შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი–დედოფლისწყარო დედოფლისწყარო, ნატროშვილის ქ. 

ლაგოდეხი შ.პ.ს არქიმედეს კლინიკა "ლაგოდეხი" ლაგოდეხი. 9 აპრილის ქ. #1 
სიღნაღი შ.პ.ს არქიმედეს კლინიკა "სიღნაღი" სიღნაღი, მშვიდობის ქ. #1 
სიღნაღი შპს. არქიმედეს კლინიკა "სიღნაღი" - ამბულატორიული ცენტრი სიღნაღი, აღმაშენებლის მოედანი #15 

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

მცხეთა 
შპს "ჯეო ჰოსპიტალს" – მცხეთის  მრავალპროფილური სამედიცინო 
ცენტრი 

მცხეთა, ღვინჯილიას ქ. #5 

ყაზბეგი შპს "რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი"–ყაზბეგი ყაზბეგი, სტეფანწმინდა, ა.ყაზბეგის ქ. #35 
თიანეთი შპს "რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი"–თიანეთი თიანეთი, რუსთაველის ქ. #75 
დუშეთი შპს "ჯეო ჰოსპიტალს" –დუშეთის სამედიცინო ცენტრი დუშეთი, სტალინის ქ. #71   

რაჭა ლეჩხუმი 
ამბროლაური შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი–ამბროლაური ამბროლაური, ბრატისლავას ქ. #11 
ონი შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი–ონი ონი, ვახტანგ მეექვსეს ქ. #10 
ცაგერი შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი–ცაგერი ცაგერი, რუსთაველის ქ. #31 
ლენტეხი შპს "რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი"–ლენტეხი ლენტეხი, აღმაშენებლის ქ. #1 

სამეგრელო 
ზუგდიდი სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ - ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალი ზუგდიდი, კ.გამსახურდიას #206 
ზუგდიდი სს „ევექსის კლინიკები“ -ზუგდიდის პოლიკლინიკა ზუგდიდი, კოსტავას ქ. #1 
ფოთი სს „ევექსის კლინიკები“ - ფოთის პოლიკლინიკა ფოთი, გამსახურდიას ქ. #6 
ფოთი სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ - ფოთის ჰოსპიტალი ფოთი, გურიის ქ. #171 
მესტია შპს მესტიის საავადმყოფო-ამბულატორიული გაერთიანება მესტია, გაბლიანის ქ. #13 
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