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საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის

ბრძანება
KA030161249832414
24 / იანვარი / 2014 წ.

№ 01-14/ო

,,C ჰეპატიტით დაავადებული პირებისათვის C ჰეპატიტის სამკურნალო
მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელ
ღონისძიებათა შესახებ“

C ჰეპატიტით დაავადებული 10 000 (ათი ათასი) პირისათვის C ჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტებზე
გავრცელებული შეღავათით სარგებლობის უზრუნველსაყოფად,
„ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“
საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის, „საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 31 დეკემბრის N249
დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-2 მუხლის „ა“, მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის, მე–5 მუხლის
მე–2 პუნქტის „ნ“ და „ჟ“ ქვეპუნქტების, მე–19 მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე, „პატიმრობისა და
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირებისათვის C ჰეპატიტის მკურნალობის
უზრუნველსაყოფად საჭირო რაოდენობის მედიკამენტების შეზღუდულ ვადაში შესყიდვისა და მიწოდების
მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 5 დეკემბრის N1812
განკარგულების შესაბამისად განხორციელებული გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ფარგლებში,
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და შპს ,,ჯი-ემ-პის“ შორის
2013 წლის 27 დეკემბერს გაფორმებული ხელშეკრულებიდან გამომდინარე,

ვბრძანებ:

1.

დამტკიცდეს „პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირებისათვის C
ჰეპატიტის მკურნალობის უზრუნველსაყოფად საჭირო რაოდენობის მედიკამენტების შეზღუდულ
ვადაში შესყიდვისა და მიწოდების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის 2013 წლის 5 დეკემბრის N1812 განკარგულების შესაბამისად განხორციელებული
გამარტივებული ელექტრონული ტენდერიდან გამომდინარე, C ჰეპატიტით დაავადებული
პირებისათვის C ჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტებზე შეღავათით სარგებლობის თანდართული
წესი (შემდგომში - წესი).

2.

შეიქმნას ,,C ჰეპატიტით დაავადებული პირებისათვის C ჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტებზე
შეღავათით სარგებლობის უფლების განმსაზღვრელი კომისია" (შემდგომში- კომისია) შემდეგი
შემადგენლობით:
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ა)

მარიამ ჯაში

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
მინისტრის მოადგილე, (კომისიის თავმჯდომარე);

ბ)

მარინა დარახველიძე

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის უფროსი,
კომისიის წევრი;

გ)

კახა ხელაძე

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული– სსიპ
„სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ დირექტორის მოადგილე,
კომისიის წევრი;

დ)

ნინო სანაძე

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული– სსიპ
„სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ ჯანმრთელობის დაცვის
პროგრამების დეპარტამენტის უფროსი, კომისიის წევრი;

ე)

ირმა მჟავანაძე

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული– სსიპ
„სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ ჯანმრთელობის დაცვის
პროგრამების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, კომისიის წევრი;

ვ)

ტატა სირბილაძე

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული– სსიპ
„სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ ჯანმრთელობის დაცვის
პროგრამების
დეპარტამენტის
მოსახლეობის
სპეციფიკური
მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი, კომისიის
წევრი;

ზ)

გვანცა გულიაშვილი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული – სსიპ
„სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ ჯანმრთელობის დაცვის
პროგრამების
დეპარტამენტის
მოსახლეობის
სპეციფიკური
მედიკამენტებით
უზრუნველყოფის
სამმართველოს
მთავარი
სპეციალისტი, კომისიის მდივანი;

თ)

ეკატერინე ადამია

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომელი,
კომისიის წევრი;

ი)

ია ყამარაული

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის მთავარი
სპეციალისტი, კომისიის წევრი.

3. კომისიის საქმიანობაში წევრის სტატუსით მონაწილეობის მიღება ეთხოვოთ:
ა)

ლალი შარვაძეს

ექიმი - ინფექციონისტი, სს „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და
კლინიკური
იმუნოლოგიის
ს/პ
ცენტრი“,
შიდსისა
და
იმუნოდეფიციტების დისპანსერული განყოფილების გამგე;

ბ)

ვახტანგ ქერაშვილს

ექიმი - ინფექციონისტი, სს „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და
კლინიკური იმუნოლოგიის ს/პ ცენტრი“, ვირუსული ჰეპატიტების
განყოფილების გამგე;

გ)

გიორგი კანდელაკს

ექიმი - ინფექციონისტი, შპს ,,მედიქლაბჯორჯია“;

დ)

ეკატერინე
დოლმაზაშვილს

ექიმი - ინფექციონისტი, შპს ჰეპატოლოგიური კლინიკა ,,ჰეპა“;
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ე)

მაია ბუწაშვილს

ექიმი - ინფექციონისტი, შპს ,,კამკამიძე და პარტნიორები“-ნეოლაბი;

ვ)

მაია ჟამუტაშვილს

ექიმი - ინფექციონისტი, შპს ,,მრჩეველი“;

ზ)

მაია ახვლედიანს

ექიმი - ინფექციონისტი, შპს ,,ნიუ-ჰოსპიტალს“;

თ)

პაატა საბელაშვილს

ა(ა)იპ „ზიანის
მენეჯერი;

ი)

კონსტანტინე რუხაძეს

ა(ა)იპ „ჰეპა პლიუს“-ის წარმომადგენელი;

კ)

ინა ინარიძეს

საერთაშორისო ორგანიზაცია „მსოფლიო ექიმები - საქართველოს“
წარმომადგენელი.

შემცირების

საქართველოს

ქსელის“

პროექტების

4.

კომისიის საქმიანობის წესი განისაზღვროს დანართის შესაბამისად.

5.

დაევალოს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულ სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს:

ა) კომისიის სამდივნოს ფუნქციების შესრულება და კომისიის საქმიანობის ორგანიზაციულ-ტექნიკური
უზრუნველყოფა;
ბ) 2014 წლის 1 თებერვლიდან, საინფორმაციო ბაზაში ბენეფიციართა რეგისტრაციის უზრუნველყოფა,
დანართის შესაბამისად.

6. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

მინისტრი

დავით სერგეენკო
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დანართი

C ჰეპატიტით დაავადებული პირებისათვის C ჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტებზე
შეღავათით სარგებლობის წესი

მუხლი 1.
საქართველოს
მოქალაქეობის
დამადასტურებელი
დოკუმენტის,
პირადობის
ნეიტრალური მოწმობის, ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მქონე პირებს, ასევე,
საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე, ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული
სტატუსის მქონე პირებს, რომლებიც დაავადებულნი არიან C ჰეპატიტით (შემდგომში პაციენტი) შეუძლიათ ისარგებლონ C ჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტებზე არსებული
შეღავათით. აღნიშნული არ ვრცელდება აივ ინფექცია/შიდსით დაავადებულ პირებზე, ასევე
პატიმრობისა
და
თავისუფლების
აღკვეთის
დაწესებულებებში
მყოფ
ბრალდებულებზე/მსჯავრდებულებზე.

მუხლი 2.
1. C ჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტებზე შეღავათით სარგებლობის უფლების
მისაღებად, პაციენტი უნდა დარეგისტრირდეს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს (შემდგომში - სამინისტრო) სახელმწიფო კონტროლს
დაქვემდებარებულ სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოში (შემდგომში - სააგენტო).
2. რეგისტრაციისათვის პაციენტმა ან მისი ნდობით აღჭურვილმა პირმა განცხადებით
უნდა მიმართოს სააგენტოს და წარადგინოს შეღავათით სარგებლობის უფლების მისაღებად
აუცილებელი დოკუმენტაცია: პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი და ცნობა
ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა #IV-100/ა (შემდგომში - ფორმა #IV-100/ა).
3. ფორმა #IV-100/ა გაცემული უნდა იყოს იმ ამბულატორიული დაწესებულების მიერ,
რომელიც აკმაყოფილებს ,,მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის ტექნიკური
რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 22 ნოემბრის N359
დადგენილებით

განსაზღვრულ

ტექნიკური

რეგლამენტის

მოთხოვნებს

,,ინფექციურ

დაავადებებთან (მათ შორის, აივ ინფექცია-შიდსთან) დაკავშირებული საქმიანობისათვის“ ან
,,სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზიისა და სტაციონარული დაწესებულების ნებართვის გაცემის
წესისა და პირობების შესახებ დებულებების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის
2010 წლის 17 დეკემბრის N385 დადგენილებით განსაზღვრული სტაციონარული ნებართვის
(სანებართვო დანართით - ინფექციურ დაავადებათა მკურნალობა) მქონე სამედიცინო
დაწესებულებების (შემდგომში - დაწესებულება) მიერ.
4. ფორმა NIV-100/ა უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას ჩატარებული კვლევების, მათი
შედეგების და მკურნალობის კურსის ხანგრძლივობის შესახებ. C ჰეპატიტის მართვის

გაიდლაინისა და პროტოკოლის შესაბამისად, მინიმალური დიაგნოსტიკური ტესტების ნაკრები
უნდა მოიცავდეს HCV რნმ-ის თვისობრივ, HCV გენეტიკური ტიპის, ღვიძლის ფიბროზის
ხარისხის კვლევებს (კვლევების ჩატარების თარიღის მითითებით) და მათ შედეგებს, ასევე,
მკურნალობის

დაწყებამდე

აუცილებელ

სხვა

გამოკვლევებს

მკურნალი

ექიმის

გადაწყვეტილების შესაბამისად.
5.

წარმოდგენილი

დოკუმენტაცია

განიხილება

„C

ჰეპატიტით

დაავადებული

პირებისათვის C ჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტებზე შეღავათით სარგებლობის უფლების
განმსაზღვრელი კომისიის“ (შემდგომში - კომისია) მიერ.

მუხლი 3.
1.

კომისიის

შემადგენლობა

სერტიფიცირებული ექიმ -

განისაზღვრება

ინფექციონისტებით,

ინფექციურ

სნეულებებში

სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის

დეპარტამენტისა და სააგენტოს შესაბამისი თანამშრომლებით, ასევე, პაციენტთა სათემო
ორგანიზაციის წარმომადგენლებით და სხვა დაინტერესებული პირებით.
2.

კომისიის

პერსონალურ

შემადგენლობას

ამტკიცებს

საქართველოს

შრომის,

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი.
3. კომისია უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება პაციენტებისათვის C ჰეპატიტის
სამკურნალო მედიკამენტებზე შეღავათით სარგებლობის უფლების განსაზღვრის შესახებ.
4. კომისია იკრიბება საჭიროებისამებრ და საქმიანობას წარმართავს ამ დანართის
შესაბამისად.
5. კომისია უფლებამოსილია თუ სხდომას ესწრება კომისიის წევრთა ნახევარზე მეტი.
6. კომისიის გადაწყვეტილებებს ხელს აწერს კომისიის თავმჯდომარე.
7. კომისიის გადაწყვეტილების მიღების წესი და კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებული
სხვა პროცედურული საკითხები, რომლებიც არა არის დარეგულირებული ამ დანართით,
წყდება კომისიის მიერ.

მუხლი 4.
1.

კომისიის

დადებითი

გადაწყვეტილების

საფუძველზე,

სააგენტოს

მიერ

ხორციელდება პაციენტის აქტივაცია საინფორმაციო ბაზაში.
2.

არასრულყოფილი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში, კომისია ადგენს

რეკომენდაციას დამატებით წარმოსადგენი და/ან ჩასატარებელი კვლევების შესახებ. სააგენტო
უზრუნველყოფს პაციენტების წერილობით ინფორმირებას აღნიშნულის თაობაზე.

3. საინფორმაციო ბაზა მოიცავს პაციენტების შესახებ შემდეგი სახის ინფორმაციას:
პაციენტის გვარი, სახელი, პირადი ნომერი, დაბადების თარიღი, მისამართი, პაციენტის
საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, დიაგნოზი, დანიშნული მედიკამენტის სახეობა, მედიკამენტის
ერთჯერადი დოზა, მედიკამენტის ერთი თვის სამყოფი რაოდენობა, მკურნალობის კურსის
ხანგრძლივობა, მკურნალი ექიმის ვინაობა, ფორმა #IV-100/ა გამცემი დაწესებულება.
4. საინფორმაციო ბაზის შემუშავებას და მართვას ახორციელებს სააგენტო.
5. პირველადი პაციენტის შემთხვევაში (პაციენტი, რომელიც არ იღებს/არ იღებდა C
ჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტებს) შეღავათით სარგებლობის უფლების რეალიზაციამდე,
(2014 წლის 1 ივლისი ან შემდგომი პერიოდი) თანხმობის წერილის გაცემისთვის დამატებით
წარმოდგენილ უნდა იქნეს ინფორმაცია HCV რნმ-ის რაოდენობრივი კვლევის შესახებ, რომელიც
ჩატარებული უნდა იყოს მკურნალობის დაწყებამდე არაუმეტეს 30 დღის ვადაში.
6. კომისიის მიერ დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში და პაციენტის
მიერ HCV რნმ-ის რაოდენობრივი კვლევის შედეგების წარმოდგენის საფუძველზე, სააგენტო
უზრუნველყოფს თანხმობის წერილის გაცემას ხელზე არაუმეტეს 3 სამუშაო დღისა, ან,
შემაფერხებელი გარემოებების შესახებ წერილობით აცნობებს განმცხადებელს.
7. პაციენტმა თანხმობის წერილის მიღებიდან 7 კალენდარული დღის განმავლობაში
უნდა მიმართოს შესაბამის აფთიაქს მედიკამენტის მისაღებად. წინააღმდეგ შემთხვევაში,
თანხმობის წერილი ჩაითვლება გაუქმებულად.
8. საინფორმაციო ბაზის მონაცემები ხელმისაწვდომი იქნება კონტრაქტორი
ფარმაცევტული კომპანიის აფთიაქებისათვის, საინფორმაციო ბაზაში პაციენტის პირადი ნომრის
დაფიქსირების შემდგომ. აფთიაქი პასუხისმგებელია საინფორმაციო ბაზაში შეტანილი
მონაცემების (მათი კომპეტენციის ფარგლებში) სიზუსტეზე.
9. მედიკამენტის პირველადი გაცემა ხორციელდება თანხმობის წერილის, პაციენტის
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობისა და დაწესებულების ექიმის მიერ გაცემული
რეცეპტის წარდგენის შემთხვევაში. პაციენტზე დასაშვებია ერთდროულად არაუმეტეს ერთი
თვის სამყოფი რაოდენობის მედიკამენტის გაცემა.
10. პირველადი პაციენტის შემთხვევაში მკურნალობის დაწყებიდან 12 კვირის ვადაზე
პაციენტმა

უნდა

უზრუნველყოს

ვირუსული

გაგრძელების გადაწყვეტილების მისაღებად.

დატვირთვის

განსაზღვრა

მკურნალობის

შესაბამისი ვირუსული პასუხის არარსებობის

შემთხვევაში, მკურნალობის გაგრძელების მიზანშეწონილობას განსაზღვრავს მკურნალი ექიმი.
მკურნალობის გაგრძელების შესახებ დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში,
მედიკამენტის მიღებაზე შეღავათით სარგებლობის უფლების გასაგრძელებლად, პაციენტი
ვალდებულია მკურნალობის დაწყებიდან 12 კვირის ვადაზე სააგენტოში წარმოადგინოს
განახლებული ფორმა NIV -100/ა.

11. ამ მუხლის მე-10 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, განახლებული ფორმა
NIV-100/ა-ს წარმოდგენისთანავე სააგენტოს მიერ ხორციელდება პაციენტის განმეორებითი
აქტივაცია საინფორმაციო ბაზაში.
12. მკურნალობის პროცესში მყოფ პაციენტებზე ამ მუხლის მე-5 და მე-10 პუნქტების
გავრცელების საკითხზე გადაწყვეტილებას იღებს კომისია.

მუხლი 5.
„ფარმაცევტული
ყოველთვიური
ფორმატით.

კომპანია“

ინფორმაციის

უზრუნველყოფს

მიწოდებას

მედიკამენტის

სააგენტოსთვის,

ხარჯვის

შესახებ

ურთიერთშეთანხმებული

დანართი N1
სამედიცინო დაწესებულებათა ნუსხა, რომლებიც ფლობენ სტაციონარული დაწესებულების ნებართვის დანართს ინფექციური დაავადებების მკურნალობა

N
1

რეგიონი
აჭარა

დაწესებულების დასახელება
შპს "ქ. ბათუმის ინფექციური პათოლოგიის,
შიდსის და ტუბერკულოზის რეგიონალური
ცენტრი"
შპს "ბათუმის დედათა და ბავშთა
ჯამრთელობის დაცვის რესპუბლიკური
ცენტრი"

ფაქტიური მისამართი
ბათუმი, ქათამაძის ქუჩა №11

ტელეფონი
57745 02 82, 5 36
15; 5 30 88

სახელი
ჯემალ

გვარი
დუმბაძე

2

აჭარა

ბათუმი, აეროპორტის
გზატკეცილი №64

57730 45 00

ჯამბულ

სურმანიძე

3

აჭარა

შპს "ჯანმრთელობის ცენტრი "მედინა"

ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის
გამზირი N237

57773 55 88, 25 85 ირის
13

1
2

გურია
გურია

შპს "რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი"
შპს "მედალფა"

3

გურია

შპს "რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი"

ლანჩხუთი, ჭანტურიას ქუჩა N21 59725 88 77
ოზურგეთი, ე. ნინოშვილის
577654455
ქუჩა №3
დაბა ჩოხატაური, ნ. დუმბაძის
59725 88 77
ქუჩა N22

1
2

იმერეთი
იმერეთი

შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"
შპს "ფერომედი"

3

იმერეთი

შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"

4
5

იმერეთი
იმერეთი

სს "ჩემი ოჯახის კლინიკა"
შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"

ბორჩაშვილი

ნუგზარ
კახი

ბოლქვაძე
მუხიგულაშვილი

ნუგზარ

ბოლქვაძე

ბაღდათი, კახიანის ქუჩა N84
ზესტაფონი, მაღლაკელიძის
ქუჩაN4
ზესტაფონი, კეკელიძისა და
მელქაძის ქუჩების გადაკვეთა

57755 05 08
გიორგი
59914 14 64, 0492 კოტე
258231
57755 05 08
გიორგი

კვირიკაძე
ქავთარაძე

თერჯოლა, რუსთაველის ქუჩა
N69
სამტრედია,
კოსტავას ქუჩა

225 09 32; 299 91
05
57755
05 08

კვირიკაძე

ეკატერინა შავგულიძე
გიორგი კვირიკაძე

6

იმერეთი

7

იმერეთი

8

იმერეთი

9

იმერეთი

10

იმერეთი

11
12

საჩხერე, ივ. გომართელის ქუჩა
№17
ტყიბული, თაბუკაშვილის ქუჩა
№10
შპს "დასავლეთის ინფექციურ დაავადებათა ქუთაისი, ფოთის ქუჩა N40
ცენტრი - მედიქალ სიტი"
შპს "აკადემიკოს ზ. ცხაკაიას სახელობის
ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქუჩა
დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული №83ა
მედიცინის ეროვნული ცენტრი"

59957 23 13

გიორგი

57773 14 11, 225
09 32; 299 91 05

ეკატერინა შავგულიძე

59399 98 00

ანგელინა ორჯონიკიძე

ქუთაისი, ახალგაზრდობის
გამზირი №21

2 40 51; 2 40 25

შოთა

მარგალიტაშვილი

იმერეთი
იმერეთი

შპს "ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფოწმინდა დავით აღმაშენებლის სახელობის
ქსენონი"
შპს "წყალტუბოს რაიონული საავადმყოფო"
შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"

59916 33 53, 2 23
19
57755
05 08

ჯილდა
გიორგი

ჭეიშვილი
კვირიკაძე

13
14

იმერეთი
იმერეთი

შპს "რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი"
სს "ჩემი ოჯახის კლინიკა"

წყალტუბო, ერისთავის ქუჩა N16
ჭიათურა, გიორგი ჭანტურიას
ქუჩა №20
ხარაგაული, წერეთლის ქუჩა
N14 სოლომონ მეორის ქ. N21
ხონი,

59725 88 77
57773 14 11, 225
09 32; 299 91 05

ნუგზარ ბოლქვაძე
ეკატერინა შავგულიძე

1

სამეგრელო და ზემო
სვანეთი
სამეგრელო და ზემო
სვანეთი
სამეგრელო და ზემო
სვანეთი
სამეგრელო და ზემო
სვანეთი

59918 58 50

მადონა

2
3
4

სს "საჩხერის რაიონული საავადმყოფოპოლიკლინიკური გაერთიანება"
სს "ჩემი ოჯახის კლინიკა"

შპს "ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფო" ზუგდიდი, ონარია
შპს "მარტვილის მრავალპროფილიანი
საავადმყოფო"
შპს "მედიქალ პარკი საქართველო"
სს "სენაკის რაიონული საავადმყოფო"

ბადრი

გუდაძე

ჩაკვეტაძე

სართანია

მარტვილი, მშვიდობის ქუჩა
59941 71 03
გრიგოლ ხორავა
N111
მესტიის რაიონი, დაბა მესტია,
577141434
გიორგი თოხაძე
გაბლიანის ქუჩა
სენაკი, რუსთაველის ქუჩა №110 55567 57 54, 27 57 ალექსანდრე
ქადარია
59

5

სამეგრელო და ზემო სს "ქ. ფოთის ცენტრალური კლინიკური
სვანეთი
საავადმყოფო"

ფოთი, გურიის ქუჩა №171

57779 20 46,
(8493) 22 61 53

ბადრი

შედანია

ახალქალაქი, დავით
აღმაშენებლის ქუჩა N31
ახალციხე, რუსთაველის ქუჩა
N105ა

57755 52 14

ირაკლი

მანელიძე

57755 52 14

ირაკლი

მანელიძე

1

სამცხე-ჯავახეთი

შპს "უნიმედი სამცხე"

2

სამცხე-ჯავახეთი

შპს "უნიმედი სამცხე"

3

სამცხე-ჯავახეთი

შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"

ბორჯომი, სააკაძის ქუჩა N3

577550508

გიორგი

კვირიკაძე

1

რაჭა-ლეჩხუმი და
ქვემო სვანეთი
რაჭა-ლეჩხუმი და
ქვემო სვანეთი
რაჭა-ლეჩხუმი და
ქვემო სვანეთი
რაჭა-ლეჩხუმი და
ქვემო სვანეთი

შპს "მედიქალ პარკი საქართველო"

57714 14 34, 577
90 55 14
59725 88 77

გიორგი

თოხაძე

ნუგზარ

ბოლქვაძე

შპს "მედიქალ პარკი საქართველო"

ამბროლაური, ბრატისლავარაჭის ქუჩა №11
დაბა ლენტეხი, დავით
აღმაშენებლის ქუჩა N1
ონი, ვახტანგ VI-ის ქუჩა №10

57714 14 34

გიორგი

თოხაძე

შპს "მედიქალ პარკი საქართველო"

ცაგერი, რუსთაველის ქუჩა N31

57714 14 34

გიორგი

თოხაძე

2
3
4

შპს "რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი"

1

შიდა ქართლი

სსიპ "გიორგი აბრამიშვილის სახელობის
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს
სამხედრო ჰოსპიტალი"

გორი, ჭავჭავაძის ქუჩა N56

0370 27 03 99

ირაკლი

კურცხალია

2

შიდა ქართლი

შპს "გორმედი"

59553 49 91

გივი

სვანაძე

3
4

შიდა ქართლი
შიდა ქართლი

სს "იავნანა"
შპს "რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი"

5

შიდა ქართლი

შპს "მედიქალ პარკი საქართველო"

გორი, ცხინვალის გზატკეცილი
N14ა
გორი, ჭავჭავაძის ქუჩა №105
ქარელი, ზაზა ფანასკერტელის
ქუჩა N30
ხაშური, შოთა რუსთაველის
ქუჩა №40

7 31 36/35; 7 99 00 მერაბ
59725 88 77
ნუგზარ

ძორელაშვილი
ბოლქვაძე

57714 14 34

თოხაძე

გიორგი

1
2
3
4

მცხეთა-მთიანეთი
მცხეთა-მთიანეთი
მცხეთა-მთიანეთი
მცხეთა-მთიანეთი

შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"
შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"
შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"
შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"

დუშეთი, სტალინის ქუჩაN71
თიანეთი, რუსთაველის ქუჩა
№75
მცხეთა,
ღვინჯილიას ქუჩა №5
ყაზბეგის რაიონი, დაბა
სტეფანწმინდა, ყაზბეგის ქუჩა

1

კახეთი

შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"

2

კახეთი

შპს "რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი"

3
4

კახეთი
კახეთი

შპს "არქიმედეს კლინიკა"
შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"

გურჯაანი, მარჯანიშვილის ქუჩა
N35
დედოფლისწყარო, ნიკორციხის
ქუჩა
ლაგოდეხი, 9 აპრილის ქუჩა N50
საგარეჯო, კახეთის გზატკეცილი
№13

1

ქვემო ქართლი

2
3
4

ქვემო ქართლი
ქვემო ქართლი
ქვემო ქართლი

5

ქვემო ქართლი

6

ქვემო ქართლი

ბოლნისი, დავით აღმაშენებლის
ქუჩა №25
შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"
გარდაბანი, ლესელიძის ქუჩა N1
შპს "მედიქალ პარკი საქართველო"
დმანისი, წმინდა ნინოს ქუჩა
№37
შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"
მარნეული,
ყოფილი სამხედრო
ქალაქის ტერიტორია
სს "რუსთავის ბავშვთა საავადმყოფო"
რუსთავი, წმინდა ნინოს ქუჩა
№5
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო" რუსთავი, წმ. ნინოს ქუჩა N3

7

ქვემო ქართლი

შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"

შპს "მედიქალ პარკი საქართველო"

გიორგი
დავით
დავით
გიორგი

კვირიკაძე
ჯორბენაძე
ჯორბენაძე
კვირიკაძე

57755 05 08

გიორგი

კვირიკაძე

59525 88 77

ნუგზარ

ბოლქვაძე

57776 65 56
571 55 94 93

თეა
გიორგი

ახალაძე
კვირიკაძე

57714 14 34

გიორგი

თოხაძე

57755 05 08
57714 14 34
57755 05 08

გიორგი
გიორგი
გიორგი

კვირიკაძე
თოხაძე
კვირიკაძე

57777 03 03
8345 5 21 91; 571
55 94 93

59910 21 22, 15 80 ნატალია თოფურია
39
57740 43 78, 024 პაპუნა
ბახტაძე
129 34 84
ქ. წალკა, ექვთიმე თაყაიშვილის 57755 05 08
გიორგი კვირიკაძე
ქუჩა №4

1

თბილისი

შპს "თბილისის პედიატრიული პრივატ
კლინიკა"
საქართველოს სასჯელაღსრულების,
პრობაციისა და იურიდიული დახმარების
საკითხთა სამინისტროს N18
მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა
სამკურნალო დაწესებულება

თბილისი, თემქის დასახლება,
XI მკ/რ-ნი, I კვარტალი
თბილისი, გლდანის მე–7 მკ/რნი, მე–2 კმ

57710 01 13, 260
75 07

რევაზ

ჩიხლაძე

2

თბილისი

3

თბილისი

შპს "აკადემიკოს ო. ღუდუშაურის
სახელობის ეროვნული სამედიცინო
ცენტრი"

თბილისი, ლუბლიანას ქუჩა
№18/20

251 69 89

იოსებ

ბრეგვაძე

4

თბილისი

შპს "მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა
ცენტრალური საავადმყოფო"

თბილისი, ლუბლიანას ქუჩა
N2/6

59950 55 50, 234
77 28; 252 85 88

შოთა

ჯოგლიძე

5
6
7

თბილისი
თბილისი
თბილისი

შპს "ბავშვთა ახალი კლინიკა"
შპს "მედი ქლაბ ჯორჯია"
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახელობის
საუნივერსიტეტო კლინიკა"

თბილისი, ლუბლიანას ქუჩა №21 247 04 01
თბილისი, ბუდაპეშტის ქუჩა
225 19 91
№22ა
თბილისი,
ჭავჭავაძის გამზირი 59957 02 06
N29-31-33

დავით
ფრუიძე
დიმიტრი მახათაძე
დავით
ფერაძე

8

თბილისი

შპს "ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის
სეფსისის საწინაღმდეგო ცენტრი"

თბილისი, ალ. ყაზბეგის
გამზირი №16

237 14 58

ომარ

ქუტიძე

9

თბილისი

ივერი

მაისურაძე

თბილისი

თბილისი, ს. ჩიქოვანის ქუჩა
№14
თბილისი, ალ. ყაზბეგის
გამზირი N16

236 40 19

10

შპს "თბილისის ბავშვთა ინფექციური
კლინიკური საავადმყოფო"
სს "ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და
კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიეროპრაქტიკული ცენტრი"

239 76 39

შოთა

გოგიჩაიშვილი

11

თბილისი

შპს "რეფერალური ჰოსპიტალი 2012"

თბილისი, ქინძმარაულის I
შესახვევი N1

270 64 65; 270 64
14

ჯუმბერ

ბოლღაშვილი

დანართი 2

სამედიცინო დაწესებულებების ნუსხა, რომლებსაც წარმოდგენილი აქვთ შეტყობინება
სამედიცინო საქმიანობაზე - ,,ინფექციურ დაავადებებთან დაკავშირებული საქმიანობა''
N
დაწესებულების დასახელება

1

რეგიონი

ქალაქი

მისამართი

ტელეფონი

ორგანიზაციის
ხელმძღვანელი(უფლე
ბამოსილი პირი)

აჭარა

ბათუმი

რ.თაბუკაშვილის N17

877450282

ჯემალ დუმბაძე

2

შპს ,,ქ. ბათუმის ინფექციური
პათოლოგიის, შიდსის და
ტუბერკულოზის რეგიონალური
ცენტრი"
შპს ,,ბათუმის სამშობიარო სახლი"

აჭარა

ბათუმი

რუსთაველის ქ. N39

274798; 274792

ლამარა

3

სს ,,საზღვაო ჰოსპიტალი"

აჭარა

ბათუმი

მელიქიშვილის ქუჩა N102ბ

599161991

გრიგოლ ჭყონია

4

შპს ,,უნიმედი აჭარა"

აჭარა

ბათუმი

ბაგრატიონის 125

5

შპს ,,ქედას რაიონული
პოლიკლინიკა"
შპს ,,ქობულეთის რაიონული
საავადმყოფო"
შპს ,,უნიმედი აჭარა"

აჭარა

ქედა

თამარის 9

877761960

თენგიზ შერვაშიძე

აჭარა

ქობულეთი

თბილისის 31

899210032; 899919167.

ზაალ მიქელაძე

აჭარა

ქობულეთი

აბაშიძის 18

ლაშა მდივანი

8

სს ,,ქობულეთის სამედიცინო
ცენტრი"

აჭარა

ქობულეთი

თბილისის 31

არჩილ მანელიშვილი

9

შპს ,,ხელვაჩაურის
აჭარა
ამბულატორიულ–პოლიკლინიკური
გაერთიანება"
შპს ,,ქ. ბათუმის დედათა და ბავშვთა აჭარა
ჯანმრთელობის დაცვის
რესპუბლიკური ცენტრი
შპს ,,ხულოს რაიონული
აჭარა
ამბულატორიულ–პოლიკლინიკური
გაერთიანება"

ხელვაჩაური

ხელვაჩაურის რაიონი, დავით 877104383
აღმაშენებლის მე–5 შესახ. ბინა
3
ხელვაჩაურის რ–ნი, სოფ.
8422245182
ანგისა

ილია ბერიძე

6
7

10

11

ხელვაჩაური

ხულო

აღმაშენებლის 3

ჩაზმავა

ლაშა მდივანი

ჯამბულ სურმანიძე

88823870070; 877505222 ვალოდია აბულაძე

12

შპს ,,უნიმედი აჭარა"

აჭარა

ხულო

აღმაშენებლის 1

1

შპს ,,ჩოხატაურის რაიონული
პოლიკლინიკა"

გურია

ჩოხატაური

დუმბაძის 22

877547072.

თეიმურაზ
კოროშინაძე

2

შპს ,,მედალფა"

გურია

ლანჩხუთი

ჟორდანიას ქ. N136

577628808

გიორგი ლობჟანიძე

3

შპს ,,მედალფა"

გურია

ოზურგეთი

ე.ნინოშვილის ქ. N3

2640011; 577760026

ზაზა ჯაფარიძე

4

შპს ,,ადითი"

გურია

ჩოხატაური

დუმბაძის ქ.N22

577547072

თეიმურაზ
კოროშინაძე

5

შპს ,,მედალფა"

გურია

ჩოხატაური

თბილისის 10

577628808

გიორგი ლობჟანიძე

6

შპს ,,რეგიონული ჰოსპიტალი"

გურია

ჩოხატაური

დუმბაძის ქ.N22

1

ინდ. მეწარმე ,,ლია ქურჩიშვილი
ელიტა მედი"
შპს ,,სამედიცინო ცენტრი ,,ციტო"

თბილისი

თბილისი

შ.დადიანის ქუჩა N4

986178; 983595.

ლ. ქურჩიშვილი

თბილისი

თბილისი

ფალიაშვილის ქუჩა N40

290672

ნინო ბაკურაძე

თბილისი

რთველაძის ქუჩა N3

273039;

4

შპს ,,ქ. თბილისის N6
თბილისი
სამკურნალო–დიაგნოსტიკური
ცენტრი ისანი"
შპს ,,თბილისის N13 პოლიკლინიკა" თბილისი

თბილისი

ალ. ჭავჭავაძის ქუჩა N2

936854

ლეილა შეროზია

5

შპს კლინიკა ,,გიდმედი"

თბილისი

თბილისი

ლუბლიანას ქუჩა N2/6

528644

გივი ჩიქობავა

6

სს ,,ვერე XXI"

თბილისი

თბილისი

ქიაჩელის 18

998476

მარიამ ბალახაძე

7

სპს ,,კამკამიძე და პარტნიორები" –
ნეოლაბი
შპს ,,დილა 2010"

თბილისი

თბილისი

ნუცუბიძის ქუჩა N8

392803;

თბილისი

თბილისი

ჭავჭვაძის გამზირი N5

თამაზ მაღლაკელიძე

9

შპს ,,თბილისის საოჯახო მედიცინის თბილისი
ცენტრი N7"

თბილისი

თემქის დასახლება, 3–ე მ/რ, II 642079
კვ.

რუსუდან
ფირცხალაიშვილი

10

შპს ,,ჰეპატოლოგიური კლინიკა
,,ჰეპა"

თბილისი

თბილისი

ლუბლიანას ქუჩა N18/20

540850; 540855.

ლევან მჭედლიშვილი

11

შპს N31 პოლიკლინიკა– საოჯახო
მედიცინის ცენტრი"

თბილისი

თბილისი

ხიზანიშვილის 43

893506263; 570991;
583426.

მანანა მშვენიერაძე

2
3

8

ლაშა მდივანი

შოთა მაღლაკელიძე

899 115010

899320303.

ნანა ჩანტლაძე

გიორგი კამკამიძე

12

შპს ,,თბილისის N2 საოჯახო
მედიცინის ცენტრი"
შპს ,,დავით გაგუას კლინიკა"

თბილისი

თბილისი

თორნიკე ერისთავის 3

691626; 877415678

ქეთევან გვენცაძე

თბილისი

თბილისი

ლუბლიანას 2/6

521122;

გელა ბეროშვილი

თბილისი

თბილისი

ხუდადოვის 10

899451551; 891409544.

ნანა ცერაძე

15

შპს ,,ქალთა საკონსულტაციო
ცენტრი ,,გინემედი"
შპს სამედიცინო ცენტრი ,,იუნონა"

თბილისი

თბილისი

ი.ჭავჭავაძის გამზირი N37დ

899979399

მარიკა ბეგიაშვილი

16

შპს ,,ჯანმრთელობის ცენტრი"

თბილისი

თბილისი

ყაზბეგის 14ბ

144401;

გია ხარებაშვილი

17

შპს ,,სამკურნალო–დიაგნოსტიკური თბილისი
დერმატო–ვენეროლოგიური
ცენტრი"

თბილისი

კალოუბნის ქუჩა N6

730506; 879777873

გიორგი სამხარაძე

18

ა(ა)იპ კავშირი ,,ონკოპრევენციის
ცენტრი"
შპს ,,სამედიცინო ცენტრი
,,ჯანმრთელობა"

თბილისი

თბილისი

ლისის ტბა

890264343

რემა ღვამიჩავა

თბილისი

თბილისი

კალოუბნის ქუჩა N12

767122

გიორგი ლეკვეიშვილი

20

შპს ,,ლეჩკომბინატი N1"

თბილისი

თბილისი

ი.ჭავჭავაძის გამზ. 5

230492

ვლადიმერ კანდელაკი

21

შპს ,,ინტერკლინიკა"

თბილისი

თბილისი

ბაზალეთის 7

221131; 899748614

თამარ ლომიძე

22

თბილისი

თბილისი

ვაჟა–ფშაველას გამზირი N26

390527

თამარ ოდილავაძე

23

სს ,,ქ. თბილისის მოზრდილთა 26–ე
პოლიკლინიკა"
შპს ,,ნიუ ჰოსპიტალს"

თბილისი

თბილისი

გორგასლის ქ.N71

2190060; 595118808

ნიკა ოქრიაშვილი

24

შპს ,,ჰელს მოლი"

თბილისი

თბილისი

კახეთის გზატკეცილი N112

2149966; 2149955;
555685880

ქეთევან ზურაბაშვილი

25

შპს ,,აინო–კომპლემენტარული
მედიცინის ცენტრი"

თბილისი

თბილისი

ჭავჭავაძის გამზირი 78, ბ. 10

2509944

ადა მჭედლიძე

26

შპს ,,სრული მედ სერვისი"

თბილისი

თბილისი

გურიელის ქ. N32

577485050

კონსტანტინე
გრძელიძე

27

შპს ,,ქ.თბილისის N6
სამკურნალო–დიაგნოსტიკური
ცენტრი ისანი"
შპს ,,ჰოსპიტალ სერვისი"

თბილისი

თბილისი

იუნკერთა ქუჩა N3

2293039; 2748765;
599115010.

ნანა ჩანტლაძე

თბილისი

თბილისი

ქართველიშვილის N3

577100360

მაია დოლმაზაშვილი

13
14

19

28

899395858

899975065

29

შპს ,,საოჯახო მედიცინის
ქართულ–ამერიკული კლინიკა"

თბილისი

თბილისი

ბერბუკის ქ. N10

2213503; 2213502;
599102179

მალხაზ კარტოზია

30

შპს ,,ავერსის კლინიკა"

თბილისი

თბილისი

ვაჟა–ფშაველას გამზ. N27ბ

577274765

ნანა ტურავა

31

შპს "N31 პოლიკლინიკა-საოჯახო
მედიცინის ცენტრი.

თბილისი

თბილისი

ხიზანიშვილის N 43

593506263

მანანა მშვენიერაძე

32

სს ,,ი.ფაღავას სახელობის
პედიატრიის ს/კ ინსტიტუტი"
შპს ,,მადლი"

თბილისი

თბილისი

ლუბლიანას ქ.N5

2146491; 599515413

ვახტანგ ზერეკიძე

თბილისი

თბილისი

პოლიტკოვსკაიას ქ. N10

551830101; 599508421

ზურაბ ცხვედიანი

34

საქართველოსა და ოვერნს შორის
სოლიდარობის ასოციაცია
სამედიცინო ცენტრი ,,პულსი 2"

თბილისი

თბილისი

ბოგდან ხმელნიცკის ქ. N6

599435220; 2707055

ხუხუტი ჯობავა

35

ინდ.მეწარმე ,,ლ. ქურჩიშვილი"

თბილისი

თბილისი

შ.დადიანის ქ. N4

2983595; 2986178

ვლადიმერ
ლეკბორაშვილი

36

თბილისი

თბილისი

ვაზისუბნის IVმ/რ, Iკვ.

თბილისი

თბილისი

ქავთარაძის 16

38

შპს ,,სანტე მედიკალ გრუპ"

თბილისი

თბილისი

ჭავჭავაძის გამზირი N37

2799648; 2784122;
577714167
2189970;
+479576088(აშშ)
2221919

ვახტანგ ჭედია

37

შპს ,,თბილისის N4 საოჯახო
მედიცინის ცენტრი"
შპს ,,დეკა"

39

შპს ,,მრჩეველი"

თბილისი

თბილისი

ალ.ყაზბეგის 9

2376644; 2370071;
599516771

ნიკოლოზ
აბრამიშვილი

40

ბერძნული სამედიცინო ფონდი
თბილისი
,,ჰიპოკრატე"
ა(ა)იპ ,,დიაბეტის, ენდოკრინული და თბილისი
გულ-ფილტვის დაავადებების
ცენტრი"

თბილისი

ნინოშვილის 23

954029

პეტრე ხაჯიდისი

თბილისი

ჩაჩავას ქ. N1

2518718

რამაზ ყურაშვილი

შპს ,,სამედიცინო საექსპერტო
თბილისი
კომისია"
ა(ა)იპ ,,დიაბეტის, ენდოკრინული და თბილისი
გულ-ფილტვის დაავადებების
ცენტრი"
შპს ,,ჩვენი კლინიკა+ონკოლოგიური თბილისი
დისპანსერი"

თბილისი

57980003

არჩილ გედენიძე

თბილისი

დიღმის მასივი, 3-ე კვტ. 2ა
კორპ.
ჩაჩავას 1

2518718

რამაზ ყურაშვილი

თბილისი

თევდორე მღვდლის 13

33

41

42
43

44

ეკატერინე პაპავაძე
ირინა გვენცაძე

დავით სეფიაშვილი

1

იმერეთი

ბაღდათი

კახიანის 84

2

შპს ,,ბაღდათის სამედიცინო
ცენტრი"
შპს ,,ჯეო ჰოსპიტალს"

იმერეთი

ზესტაფონი

3

შპს ,,სანდომედი"

იმერეთი

თერჯოლა

აღმაშენებლის პირველი
შესახვევი N1
რუსთაველის 120

4

შპს ,,ბავშვთა საავადმყოფო"

იმერეთი

სამტრედია

5

შპს ,,ტყიბულის რაიონის
მრავალპროფილიანი საავადმყოფო"

იმერეთი

6

შპს ,,ქუთაისის N1 პირველადი
ჯანდაცვის ცენტრი"

7

შპს ,,სამედიცინო–სამკურნალო
ცენტრი ,,გერგილი+" ამბულატორია

899273683

იაგო ენდელაძე
გიორგი კვირიკაძე
თამარ ღიბრაძე

რესპუბლიკის ქუჩა N64

555565620; 555603555;
557457535
599976324

ტყიბული

ტყვარჩელის ქუჩა N57

891687001

მალხაზ გოგორელიანი

იმერეთი

ქუთაისი

ტ.ტაბიძის N23

45694;

გიორგი მიმინოშვილი

იმერეთი

ქუთაისი

ირაკლი აბაშიძის 27

823192370; 899722667.

ასათიანი მაგდანი

8

შპს ,,ქუთაისის დ. ნაზარიშვილის
იმერეთი
სახელობის საოჯახო მედიცინისა და
საოჯახო მედიცინის რეგიონული
სასწავლო ცენტრი"

ქუთაისი

თამარ მეფის ქუჩა N5/7

823145681

მერაბ კვიცარიძე

9

შპს ,,კლინიკა ბომონდი პლიუსი"

იმერეთი

ქუთაისი

თამარ მეფის ქუჩა N37

557255874

ფატმან როგავა

10

შპს ,,სიცოცხლე"

იმერეთი

ქუთაისი

გოგებაშვილის 24

599202074; 0431248797

სოფიო ბაძგარაძე

11

ინდ.მეწარმე ნანა დარსაველიძე

იმერეთი

ქუთაისი

ვარლამიშვილის 5

12

შპს ,,წყალტუბოს რაიონული
საავადმყოფო"

იმერეთი

წყალტუბო

ერისთავის 16

599232572

გიზო ლაშქარაშვილი

13

სს ,,ჩემი ოჯახის კლინიკა"

იმერეთი

ხონი

სოლომონ მეორის ქ. N21

577533073

ეკატერინა შავგულიძე

14

შპს ,,ჰოსპისი"

იმერეთი

ხონი

თავისუფლების მოედანი 11

593120211

ლია ხაჭაპურიძე

1

შპს "უნიმედი კახეთი"

კახეთი

ახმეტა

რუსთაველის I ჩიხი

591990888

ზაურაბ გონაშვილი

877754505

ქეთევან ფანცულაია

ნანა დარსაველიძე

2

შპს ,,უნიმედი კახეთი"

კახეთი

ახმეტა

რუსთაველის ქუჩა

591990888

ზურაბ გონაშვილი

3

შპს ,,ადითი"

კახეთი

დედოფლისწყარო

ნიკორციხის ქუჩა; სტალინის
ქუჩა N22

599570587

გელა ჩივიაშვილი

4

შპს ,,რეგიონული ჰოსპიტალი"

კახეთი

დედოფლისწყარო

ნიკორციხის ქუჩა; სტალინის ქ.
N22

5

შპს ,,ბავშვთა ჯანმრთელობის
ცენტრი"

კახეთი

თელავი

ალადაშვილის ქ. N2

6

შპს ,,უნიმედი კახეთი"

კახეთი

თელავი

ალაზნის გამზირი

7

შპს ,,ლაგოდეხის რაიონის ჯანდაცვა" კახეთი

ლაგოდეხი

ჯანელიძის 1

890278643

ია ლაცაბიძე

8

საგარეჯო

კახეთის გზატკეცილი N13

899189960

ლეილა ოტიაშვილი

9

შპს ,,საგარეჯოს
კახეთი
ამბულატორიულ–პოლიკლინიკური
გაერთიანება"
შპს ,,ჯეო ჰოსპიტალს"
კახეთი

საგარეჯო

კახეთის გზატკეცილი N13

1

შპს ,,დუშეთის რაისაავადმყოფო"

მცხეთამთიანეთი

დუშეთი

სტალინის ქუჩა N71

899920640

გიორგი კობიაშვილი

2

შპს ,,მცხეთის სამხარეო
მრავალპროფილიანი საავადმყოფო"

მცხეთამთიანეთი

მცხეთა

სამხედროს ქუჩა N20

599119647

მარინა ზურაბიშვილი

3

ინდ.მეწარმე ,,ბაია სოხაშვილი
მედექსპრესი"

მცხეთამთიანეთი

მცხეთა

სამხედროს 12

593680118

ბაია სოხაშვილი

1

შპს,,სამკურნალო–დიაგნოსტიკური
ცენტრი ,,ლენტეხი"

რაჭა-ლეჩხუმი
ლენტეხი
და ქვემო სვანეთი

აღმაშენებლის 1

890323570; 899102928

ბადრი ლიპარტელიანი

1

შპს ,,აბაშის
ამბულატორიულ–პოლიკლინიკური
გაერთიანება"
შპს ,,შანი აბაშის საოჯახო მედიცინის
ცენტრი"

სამეგრელო და
ზემო სვანეთი

აბაშა

თავისუფლების 143

593191482

პაატა ქურდოვანიძე

სამეგრელო და
ზემო სვანეთი

აბაშა

ჩიქოვანის 15

577564000

ნანა შენგელია

2

შოთა მაღლაკელიძე
899502127

თამილა
თემურაზიშვილი
ირაკლი მანელიძე

დავით ჯორბენაძე

3

სამეგრელო და
ზემო სვანეთი

ზუგდიდი

კოსტავას 28

821520145

ვახტანგ კუკავა

სამეგრელო და
ზემო სვანეთი
სამეგრელო და
ზემო სვანეთი

ზუგდიდი

კოსტავას ქუჩა N1

821522360

დოდო მიქავა

ზუგდიდი

კ.გამსახურდიას N206

სამეგრელო და
ზემო სვანეთი
სამეგრელო და
ზემო სვანეთი

ზუგდიდი

მერაბ კოსტავას 5

899152200

ზაურ შეროზია

ზუგდიდი

კ.გამსახურდიას ქუჩა N206

8415220423

თამაზ ჯანაშია

8

სს ,,ზუგდიდის მრავალპროფილიანი სამეგრელო და
კლინიკური საავადმყოფო
ზემო სვანეთი
,,რესპუბლიკა"–ს ფილიალი
ზუგდიდის მოზრდილთა
პოლიკლინიკა"

ზუგდიდი

კოსტავას ქ. N1

577434363

როლანდ ახალაია

9

შპს ,,ზუგდიდის რ-ნის
სამეგრელო და
ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური ზემო სვანეთი
გაერთიანება"

ზუგდიდი

კოსტავას ქ. N28

0415220145; 593308665

ვახტანგ კუკავა

10

შპს ,,იკამედი ფოთი"

ფოთი

რეკვავას ქ. N10

8493222811

თენგიზ გიგიბერია

11

სს ,,ფოთის ცენტრალური
კლინიკური საავადმყოფო"
შპს ,,ჯვარის პოლიკლინიკა"

სამეგრელო და
ზემო სვანეთი
სამეგრელო და
ზემო სვანეთი
სამეგრელო და
ზემო სვანეთი

ფოთი

გურიის ქ. N171

99529326153

ბ.შედანია

წალენჯიხა

წალენჯიხის რ–ნი, სოფ.ჯვარი, 599106740
სტალინის ქუჩა N17

ჯემალ გოგოხია

სამეგრელო და
ზემო სვანეთი

ხობი

ჭყონდიდელის 2

893300509

მანანა საჯაია

სამეგრელო და
ზემო სვანეთი

ხობი

ჭყონდიდელის ქ. N2

599197505

ფიქრია დვალაძე

4
5

6
7

12

13

14

შპს ,,ზუგდიდის რაიონის
ამბულატორიულ–პოლიკლინიკური
გაერთიანება"
შპს ,,ზუგდიდის მოზრდილთა
პოლიკლინიკა"
შპს ,,აფხაზეთიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა ზუგდიდის
პოლიკლინიკა "
შპს ,,ზუგდიდის ბავშვთა
პოლიკლინიკა"
შპს ,,აფხაზეთიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა ზუგდიდის
პოლიკლინიკა "

შპს ,,ხობის
ამბულატორიულ–პოლიკლინიკური
გაერთიანება"
შპს ,,ხობის
ამბულატორიულ–პოლიკლინიკური
გაერთიანება"

თამაზ ჯანაშია

15

შპს ,,ხობის
სამეგრელო და
ამბულატორიულ–პოლიკლინიკური ზემო სვანეთი
გაერთიანება"

1

შპს ,,ნათია – 777"

1

ხობი

ჭყონდიდელის ქ. N2

599197505

ფიქრია დვალაძე

სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე

თამარაშვილის 12

89958587770

ვლადიმერ ზედგინიძე

შპს "ნახიდურის სასოფლო
ამბულატორია"

ქვემო ქართლი

ბოლნისი

ბოლნისის რ–ნი, სოფ.
ნახიდური.

593683839

ნელი ხარებაშვილი

2

შპს ,,ავერსის კლინიკა"

ქვემო ქართლი

მარნეული

26 მაისის ქუჩა

893330736

ნანა ტურავა

3

შპს ,,მარნეულის სარაიონთაშორისო ქვემო ქართლი
საავადმყოფო"

მარნეული

26 მაისის ქ. N80

03572223138; 579929244 კახაბერ შუბითიძე

4

შპს ,,ნინოწმინდის
საავადმყოფო–პოლიკლინიკური და
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების
სამსახური 03–ის გაერთიანება"

ქვემო ქართლი

ნინოწმინდა

თავისუფლების 48

899952103

კარენ ზალალიანი

5

შპს ,,უნიმედი სამცხე"

ქვემო ქართლი

ნინოწმინდა

თავისუფლების 48

577555214

ირაკლი მანელიძე

6

სს ,,ქ. რუსთავის N1 დიაგნოსტიკური ქვემო ქართლი
ცენტრი"

რუსთავი

გ.ოდიშარიას ქ. N19

824193570; 877451525

თამარ შველიძე

1

შპს ,,ჯანმრთელობა ყველასათვის"

შიდა ქართლი

გორი

ცხინვალის გზატკეცილი N14

75881;

ციალა წკრიალაშვილი

2

შპს ,,ნოვა მედი"

შიდა ქართლი

გორი

ჭავჭავაძის 8

76061;

3

შპს ,,გორმედი"

შიდა ქართლი

გორი

ცხინვალის გზატკეცილი N14

273568

გივი სვანაძე

4

შპს ,,მარიმედი"

შიდა ქართლი

კასპი

სააკაძის ქ. N110

595446475

მამია ბერიძე

5

შპს ,,მედალფა"

შიდა ქართლი

კასპი

გ.სააკაძის ქ. N27ბ

2640011; 577760026

ზაზა ჯაფარიძე

6

შპს ,,სადგურ ხაშურის საკვანძო
საავადმყოფო–პოლიკლინიკური
გაერთიანება"

შიდა ქართლი

ხაშური

სააკაძის 2

899206890

ელზა მენაბდე

899 957011.
899556693.

ეთერი კოზინა

7

8

119

შპს ,,ხაშურის
შიდა ქართლი
პოლიკლინიკურ–ამბულატორიული
გაერთიანება"
შპს ,,მედიქალ პარკი საქართველო"
შიდა ქართლი

ხაშური

რუსთაველის 38

826843376; 899414515

გიორგი მელიქიძე

ხაშური

სააკაძის ქ, N2

2253901; 577905514

გიორგი თოხაძე

