მომიჯნავე საექიმო სპეციალობებში სერტიფიცირებულ ექიმთათვის
გადამზადების პროგრამა სპეციალობებში:
გადამზადების სასწავლო პროგრამა „გადაუდებელი მედიცინა“:
1.

სსიპ

„თბილისის

სახელმწიფო

სამედიცინო

უნივერსიტეტი“

(ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველასგამზ. N33)
პროგრამის ხელმძღვანელი - გიორგი გოცაძე, კვოტა - 53
კლინიკური ბაზები:
 სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ.თბილისი, გუდამაყრის ქ.N4);
 შ.პ.ს. „მედიქლაბჯორჯია“ (ქ. თბილისი, ტაშკენტის ქ.№22/ა);
 შ.პ.ს.

„ამტელ

ჰოსპიტალ

პირველი

კლინიკური“

(ქ.

თბილისი,

წინანდლის ქ.N9);
 შ.პ.ს. „აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური
საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ. თბილისი, ვაჟა - ფშაველას გამზ. N29);
 სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის გივი
ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა“ (ქ.თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N33);
 შ.პ.ს. „თბილისის პედიატრიული პრივატ კლინიკა“ (ქ.თბილისი, თემქის
დასახლება, XI მიკრორაიონი, I კვარტალი);
 შ.პ.ს.

„იმედის

კლინიკა“

(ქ.

თბილისი,

სოფელი

დიღომი,

ვეფხისტყაოსნის ქ.N38);
 შ.პ.ს. „გაგუას კლინიკა“ (ქ.თბილისი, ჭიაურელის ქ. N6ა);

 შ.პ.ს.„გორმედი“ (ქ.გორი, ცხინვალის გზატ.N14ა).
2. შ.პ.ს.

„წმინდა

მიქაელ

მთავარანგელოზის

სახელობის

მრავალპროფილიანი კლინიკური საავადმყოფო“ (მის: ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N33)
პროგრამის ხელმძღვანელი - ზაზა ლურსმანაშვილი, კვოტა - 12
კლინიკური ბაზები:
 შ.პ.ს. „თბილისის პედიატრიული პრივატ კლინიკა“ (ქ.თბილისი,
თემქის დასახლება, XI მიკრორაიონი, I კვარტალი);
1

 შ.პ.ს. „ემბრიო“ (ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ.N2/6);
 შ.პ.ს. „ჯეო ჰოსპიტალს“ (ქ. გურჯაანი, მარჯანიშვილის ქ. N35).
3. სს „ევექსის ჰოსპიტლები“

(მის: ქ. თბილისი, ქინძმარაულის 1

შესახ.N1);
პროგრამის ხელმძღვანელი - ოთარ დიხამინჯია, კვოტა - 24
კლინიკური ბაზები:
 სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ.N21);
 სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (ქ. ბათუმი, ბაგრატიონის ქ. N125);
 სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (ქ. ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი N64);
 შ.პ.ს. „კავკასიის მედიცინის ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქ.N23);
 სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (ქ.ქუთაისი, ოცხელის ქ.N2);
 სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (ქ.ზუგდიდი, გამსახურდიას ქ. N206).

მომიჯნავე სპეციალობების ექიმების ოჯახის ექიმად გადამზადების
სასწავლო პროგრამა”:
1. სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი” (მის:ქ.
თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N33)
პროგრამის ხელმძღვანელი – გივი ჯავაშვილი, კვოტა - 42
კლინიკური ბაზები:
 „თსსუ - ს საოჯახო მედიცინის ცენტრი” (ქ.თბილისი,ვაჟა–ფშაველას
გამზ.N29/ა);
 შ.პ.ს. „მედიკორი“ (ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქ.N16);
 ს.ს. „კურაციო“ (ქ. თბილისი, ოთარ ლორთქიფანიძის ქ.N31);
2. შ.პ.ს. „მცხეთის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი-ჯანმრთელი თაობა“
(მის: ქ.მცხეთა, კოსტავას ქ.N28)
პროგრამის ხელმძღვანელი – ნინო ბრაჭული, კვოტა - 24
3. შ.პ.ს. ,,ქუთაისის

ბავშვთა და მოზრდილთა N4

სამკურნალო -

დიაგნოსტიკური ცენტრი“ (მის: ქ. ქუთაისი, მესხის ქ.№5).
პროგრამის ხელმძღვანელი – ნინო ბუაძე, კვოტა - 12
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4. შ.პ.ს. „საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო ცენტრი“ (მის: ქ.
თბილისი, წინამძღვრიშვილის ქ.№57, ჯავახიშვილის ქ.№43)
პროგრამის ხელმძღვანელი – ირინე ქაროსანიძე, კვოტა - 36
5. სს „ევექსის კლინიკები“ (მის: ვაჟა-ფშაველას გამზ.№40)
პროგრამის ხელმძღვანელი- თამარ მხატვარი, კვოტა - 30
კლინიკური ბაზები:
 შ.პ.ს. ,,ევექსის ჰოსპიტლები’’ (ქ. ბათუმი, ბაგრატიონის ქ. N125);
 შ.პ.ს. „კავკასიის მედიცინის ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქ.N23).
6. შ.პ.ს. „ქუთაისის დ. ნაზარიშვილის სახელობის საოჯახო მედიცინის
და საოჯახო

მედიცინის რეგიონალური სასწავლო

ცენტრი“ (მის:

ქ.ქუთაისი, თ. მეფის ქ. N5-7)
პროგრამის ხელმძღვანელი – ქეთევან ჯუღელი , კვოტა - 36 მაძიებელი.
7. შ.პ.ს. „Krol Medical Corporation“ (მის: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ.
N44/ ქ. თბილისი, ნაქალაქევის ქ.N3)
პროგრამის ხელმძღვანელი -ნატო ბერიშვილი კვოტა - 39 მაძიებელი.
მისამართზე: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N44 - 14 მაძიებელი;
მისამართზე: ქ. თბილისი, ნაქალაქევის ქ. N3 - 25 მაძიებელი.

გადამზადების პროგრამა „ბავშვთა გადაუდებელი მედიცინა“ (6 თვე)
1. სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (მის: ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. N21)
პროგრამის ხელმძღვანელი – ნინო ქიქოძე, კვოტა - 20
კლინიკური ბაზა:
 სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ.N13/მიხეილ
ჭიაურელის ქ.N6).
2. სსიპ

„თბილისის

სახელმწიფო

სამედიცინო

უნივერსიტეტი“

(ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველასგამზ. N33)
პროგრამის ხელმძღვანელი - ფიქრია ლურსმანაშვილი, კვოტა - 32
კლინიკური ბაზები:
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 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი-ს გივი
ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა’’ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N33);
 შ.პ.ს.

„ამტელ

ჰოსპიტალ

პირველი

კლინიკური“

(ქ.

თბილისი,

წინანდლის ქ. N9);
 შ.პ.ს. „თბილისის პედიატრიული პრივატ კლინიკა“ (ქ.თბილისი,
თემქის დასახლება, XI მიკრორაიონი, I კვარტალი).
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