აკრედიტებული დაწესებულებების და სასწავლებლების ჩამონათვალი,
მინიჭებული კვოტების მითითებით, რომლებშიც შესაძლებელია
დიპლომისშემდგომი განათლების (პროფესიული მზადების) კურსის
გავლა ახლად დამტკიცებული პროგრამების შესაბამისად:
„თერაპიული სტომატოლოგია“:
1. სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ (მის:
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N33)
პროგრამის ხელმძღვანელი – მანანა ივერიელი, კვოტა - 41
კლინიკური ბაზები:
 სსიპ „თსსუ-ს ა. ურუშაძის სახელობის სტომატოლოგიური კლინიკა“
(ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზ. N126);
 სსიპ „თსსუ -ს N1 სტომატოლოგიური კლინიკა“ (ქ. თბილისი, უზნაძის
ქ. N2);
 შ.პ.ს. „სტომა დენტი“ (ქ. ბათუმი, მელაშვილის ქ. N24).
2. სსიპ „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი“ (მის: ქ. თბილისი, ბელიაშვილის ქ. N78)
პროგრამის ხელმძღვანელი – თამარ ლომიძე, კვოტა - 3
კლინიკური ბაზა:
 შ.პ.ს. „ქართულ-დენტალური ცენტრი“ (ქ.თბილისი, გლდანი მე6 მკ/რ,
კორპ. 22);
3. შ.პ.ს.,,საქართველოს

დავით

აღმაშენებლის

სახელობის

უნივერსიტეტი“ (მის: ქ.თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. N25)
პროგრამის ხელმძღვანელი – ქეთევან ფრანჩუკი, კვოტა - 12
კლინიკური ბაზა:


შ.პ.ს. საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის

ექიმთა

დიპლომისშემდგომი

განათლების

ქართულ-ინგლისური

სტომატოლოგიური ცენტრი’’ (მის: ქ. თბილისი, დები იშხნელების ქუჩა
N2/შარტავას ქ. N32).
4. შ.პ.ს.

,,გრიგოლ

რობაქიძის

სახელობის

უნივერსიტეტი’’

(მის:

ქ.თბილისი, ჯ. ბაგრატიონის ქ.N6)
პროგრამის ხელმძღვანელი –ნინო წილოსანი, კვოტა - 6
კლინიკური ბაზა:
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 შ.პ.ს. „ალმადენტალ სტუდიო“ (ქ. თბილისი, ჯ. ბაგრატიონის N6).
5. შ.პ.ს. სასწავლო უნივერსიტეტი „გეომედი“ (მის: თბილისი, მეფე
სოლომონ II-ის ქუჩა N4)
პროგრამის ხელმძღვანელი –თამარ ოქროპირიძე, კვოტა -12
6. სსიპ

„შოთა

რუსთაველის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტი“

(მის:ქ.ბათუმი, რუსთაველის და ნინოშვილის ქ.N32/35)
პროგრამის ხელმძღვანელი - მზია ბაქრაძე, კვოტა - 13
კლინიკური ბაზები:
 სსიპ ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი’’-ს
კლინიკა ,,ბსუ დენტი’’ (ქ.ბათუმი, რუსთაველის და ნინოშვილის
ქ.N32/35);
 შ.პ.ს. ,,ბათუმის სამედიცინო აკადემიის’’
სტომატოლოგიური
პოლიკლინიკა (ქ. ბათუმი, ა. აბაშიძის ქ.N15);
 ი/მ ,,თინათინ გორგილაძე - სმაილ დენტი’’ (ქ. ბათუმი, ახვლედიანის
ქ.N14);
 შ.პ.ს. „მედია ბელუს“ (ქ. ბათუმი, გრიბოედოვის ქ.N39);
 შ.პ.ს. ,,ბათუმი დენტალი’’ (ქ. ბათუმი, კლდიაშვილის ქ.№20/22).
7. სსიპ

,,იაკობ

გოგებაშვილის

სახელობის

თელავის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტი’’ (მის: ქ. თელავი, ქართული უნივერსიტეტის ქ.N1)
პროგრამის ხელმძღვანელი - ნანა ნაცვლიშვილი, კვოტა - 6
კლინიკური ბაზა:
 შ.პ.ს. ,,თელავის სტომატოლოგიური კლინიკა” (ქ. თელავი, ჭავჭავაძის
მოედანი N3);
8. შ.პ.ს. ქეთევან გოგილაშვილის სტომატოლოგიის ცენტრი „ალბიუსი“
(მის: ქ. თბილისი, თაბუკაშვილის ქ. N27)
პროგრამის ხელმძღვანელი - ქეთევან გოგილაშვილი, კვოტა - 39
9. შ.პ.ს. „დენტექსი 95“ (მის: ქ.თბილისი, რ.ლაღიძის ქუჩა N8)
პროგრამის ხელმძღვანელი - გიორგი მენაბდე, კვოტა - 12
10.შ.პ.ს. ,,დენტივერი XXI’’ (მის:ქ.თბილისი, ა.წერეთლის N117დ)
პროგრამის ხელმძღვანელი - მარინა კობახიძე, კვოტა - 30
11.შ.პ.ს. „უნიდენტი“ (მის: ქ.თბილისი, ჯ.კახიძის ქ.N3)
პროგრამის ხელმძღვანელი – მარინე მამალაძე, კვოტა - 78
12. შ.პ.ს. ,,დენტალ ლიდერი“ (მის: ქ. ქუთაისი, ჭავჭავაძის გამზ. N52)
პროგრამის ხელმძღვანელი - მანანა ჩხიკვიშვილი, კვოტა - 6
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13. შ.პ.ს. „ალგანი დენტი“ (მის: ქ.თბილისი, ვახუშტი ბაგრატიონის ქ.
N19)
პროგრამის ხელმძღვანელი - თამარ მინდაძე, კვოტა - 3
14. ი.მ.

„ნანა

მდინარაძე-საოჯახო

სტომატოლოგიური

ცენტრი

პროფიდენტი“ (მის:ქ. თბილისი, პ. ქავთარაძის ქ.N33)
პროგრამის ხელმძღვანელი –ნანა მდინარაძე, კვოტა - 4
15. შ.პ.ს. ,,დენტა-ლუქსი“ (მის: ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ N140)
პროგრამის ხელმძღვანელი –გურანდა დიასამიძე, კვოტა - 6
16. შ.პ.ს. „ინდიგო“ (მის: ქ. ბათუმი, გორგილაძის ქ. N29)
პროგრამის ხელმძღვანელი –მერი ბურდული, კვოტა - 12
17. შ.პ.ს. „დენტალ მედი“ (მის: ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ.N35)
პროგრამის ხელმძღვანელი - თამარ შიშნიაშვილი, კვოტა - 6
18. შ.პ.ს. „დენსი“ (მის: ქ. რუსთავი, კოსტავას ქ. N11)
პროგრამის ხელმძღვანელი - ეკატერინე გასვიანი, კვოტა - 12
19. შ.პ.ს. „ქუთაისის რეგიონალური სტომატოლოგიური ცენტრი“ (მის:
ქ.ქუთაისი, რუსთაველის ქ.N104)
პროგრამის ხელმძღვანელი - თენგიზ ლობჟანიძე, კვოტა - 10
20. შ.პ.ს. ,,როიალ დენტალ ცენტრი“ (მის: ქ. ქუთაისი, თბილისის
ქ.N2/თამარ მეფის ქ.N3)
პროგრამის ხელმძღვანელი - ირმა ხუჯაძე, კვოტა - 6

„ორთოპედიული სტომატოლოგია“:
1. სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“(მის:
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N33)
პროგრამის ხელმძღვანელი – ვლადიმერ მარგველაშვილი, კვოტა - 14
კლინიკური ბაზები:
 სსიპ „თსსუ-ს ა. ურუშაძის სახელობის სტომატოლოგიური კლინიკა“
(ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზ. N126);
 სსიპ „თსსუ-ს N1 სტომატოლოგიური კლინიკა“ (ქ. თბილისი, უზნაძის
ქ. N2);
 ი.მ. „ვლადიმერ მარგველაშვილი“ (ქ. თბილისი, ინგოროყვას ქ. N10/2).
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2. სსიპ „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი“ (მის: ქ. თბილისი, ბელიაშვილის ქ. N78)
პროგრამის ხელმძღვანელი – შალვა ფარულავა, კვოტა - 3
კლინიკური ბაზა:
 შ.პ.ს. „ქართულ-დენტალური ცენტრი“ (ქ.თბილისი, გლდანი მე6 მკ/რ,
კორპ. 22).
3.

შ.პ.ს.

,,საქართველოს

დავით

აღმაშენებლის

სახელობის

უნივერსიტეტი“ (მის: ქ.თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. N25)
პროგრამის ხელმძღვანელი – ნათელა საყვარელიძე, კვოტა -6
კლინიკური ბაზა:
 შ.პ.ს. საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის
ექიმთა

დიპლომისშემდგომი

განათლების

ქართულ-ინგლისური

სტომატოლოგიური ცენტრი’’ (მის: ქ. თბილისი, დები იშხნელების ქუჩა
N2/შარტავას ქ. N32);
4. სსიპ

„შოთა

რუსთაველის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტი“

(მის:

ქ.ბათუმი, რუსთაველის და ნინოშვილის ქ.N32/35)
პროგრამის ხელმძღვანელი - ნატალია შონია, კვოტა - 4
კლინიკური ბაზები:
 შ.პ.ს. „მედია ბელუს“ (ქ. ბათუმი, გრიბოედოვის ქ.N39)
 შ.პ.ს. ,,ბათუმი დენტალი’’ (ქ. ბათუმი, კლდიაშვილის ქ.№20/22).
5. შ.პ.ს. „ქუთაისის რეგიონალური სტომატოლოგიური ცენტრი“ (მის:
ქ.ქუთაისი, რუსთაველის ქ.N104)
პროგრამის ხელმძღვანელი - თენგიზ ლობჟანიძე, კვოტა - 4
6. შ.პ.ს. ქეთევან გოგილაშვილის სტომატოლოგიის ცენტრი „ალბიუსი“
(მის: ქ. თბილისი, თაბუკაშვილის ქ. N27)
პროგრამის ხელმძღვანელი - ზვიად ციკოლია, კვოტა - 3
7. შ.პ.ს. „დენტექსი 95“ (მის: ქ.თბილისი, რ.ლაღიძის ქ.N8)
პროგრამის ხელმძღვანელი – გიორგი მენაბდე, კვოტა - 12
8.

შ.პ.ს. ,,დენტივერი XXI” (მის:ქ.თბილისი, ა.წერეთლის N117დ)

პროგრამის ხელმძღვანელი - მაია ჯერვალიძე, კვოტა - 6
9.

შ.პ.ს. ,,ნიუ დენტი’’ (მის: ქ.თბილისი, პეტრიაშვილის ქუჩა N32,

ყაზბეგის ქ. N29ა, ს.ცინცაძის ქ N30).
პროგრამის ხელმძღვანელი –გიორგი ავალიშვილი, კვოტა - 21
10.შ.პ.ს. „უნიდენტი“ (მის: ქ.თბილისი, ჯ.კახიძის ქ.N3)
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პროგრამის ხელმძღვანელი – რამაზ ორჯონიკიძე, კვოტა - 8
11. შ.პ.ს. ,,დენტალ ლიდერი“ (მის: ქ. ქუთაისი, ჭავჭავაძის გამზ. N52)
პროგრამის ხელმძღვანელი - კვოტა - 6.
12. შ.პ.ს. ,,ყიფშიძე 2014“ (მის: ქ.თბილისი, ნიკოლოზ ყიფშიძის ქ. N2ბ)
პროგრამის ხელმძღვანელი – გიორგი ქოჩიაშვილი, კვოტა - 6

„ორთოდონტია“:
1. სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ (მის:
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N33)
პროგრამის ხელმძღვანელი – ნატო მოსემღვდლიშვილი, კვოტა - 11
კლინიკური ბაზები:
 სსიპ „თსსუ-ს ა. ურუშაძის სახელობის სტომატოლოგიური კლინიკა“
(ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზ. N126);
 სსიპ „თსსუ-ს N1 სტომატოლოგიური კლინიკა“ (ქ. თბილისი, უზნაძის
ქ. N2);
 შ.პ.ს. „ქუთაისის რეგიონალური სტომატოლოგიური ცენტრი“ (ქ.
ქუთაისი, რუსთაველის გამზირი N104);
 შ.პ.ს. ქართულ-ამერიკული ორთოდონტიული ცენტრი „ბრეის-ჰაუსი“
(ქ. თბილისი, ს. ცინცაძის N45).
2. შ.პ.ს.,,საქართველოს

დავით

აღმაშენებლის

სახელობის

უნივერსიტეტი“ (მის: ქ.თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. N25)
პროგრამის ხელმძღვანელი – ნინო კომახიძე, კვოტა - 6
კლინიკური ბაზა:
 შ.პ.ს. საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის
ექიმთა

დიპლომისშემდგომი

განათლების

ქართულ-ინგლისური

სტომატოლოგიური ცენტრი’’ (მის: ქ. თბილისი, დები იშხნელების ქუჩა
N2/შარტავას ქ. N32);
3. შ.პ.ს. „ორთოდონტიული ცენტრი“ (მის: ქ.თბილისი, რ. ლაღიძის ქუჩა
N8)
პროგრამის ხელმძღვანელი - თინათინ მიქაძე, კვოტა - 15
4. შ.პ.ს. „უნიდენტი“ (მის: ქ.თბილისი, ჯ.კახიძის ქ.N3)
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პროგრამის ხელმძღვანელი – თეა ზერეკიძე, კვოტა - 7
5. შ.პ.ს. ,,ნიუ დენტი’’ (მის: ქ.თბილისი, პეტრიაშვილის ქუჩა N32,
ყაზბეგის ქ. N29ა, მიცკევიჩის ქ. N18)
პროგრამის ხელმძღვანელი – თამარ თოფურია, კვოტა - 30
6. შ.პ.ს. „ალგანი დენტი“ (მის: ქ.თბილისი, ვახუშტი ბაგრატიონის ქ. N19)
პროგრამის ხელმძღვანელი - თამარ მინდაძე, კვოტა - 6

„შინაგანი მედიცინა“:
1. სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ (მის:
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.N33)
პროგრამის ხელმძღვანელი – კახაბერ ჭელიძე, კვოტა - 20
კლინიკური ბაზები:
 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ.თბილისი, გუდამაყრის ქ.N4);
 შ.პ.ს. „ამტელ ჰოსპიტალი პირველი კლინიკური“ (ქ. თბილისი,
წინანდლის ქ.N9);
 შ.პ.ს. „თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ.N5);
 შ.პ.ს. „ისრაელ-საქართველოს სამედიცინო კვლევითი კლინიკა
ჰელსიკორი“ (ქ. თბილისი, თევდორე მღვდლის N13);
შ.პ.ს. ,,ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა’’ (ქ. თბილისი,
უზნაძის ქ. N103);
 შ.პ.ს. „ჯანმრთელობის ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ყაზბეგის გამზ. N14/ბ);
შ.პ.ს. ,,მედკაპიტალი’’ (ქ.თბილისი, გამრეკელის ქ. N19);
 შ.პ.ს. ,,პერსონალიზებული მედიცინის ინსტიტუტი’’ (ქ. თბილისი,
ვაჟა-ფშაველას გამზ.N83/11);
 სსიპ „გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი“ (ქ. გორი, ჭავჭავაძის ქ.N56);
 სს „საჩხერის საავადმყოფო–პოლიკლინიკური გაერთიანება“ (ქ.
საჩხერე, ივ.გომართელის ქ. N17);
 შ.პ.ს. „გორმედი“ (ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი N14);
 შ.პ.ს. ,,პრემიუმ მედსერვისი’’ (ქ.თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. N33ბ);
 შ.პ.ს. „მცხეთის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. N20);
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 ა(ა)იპ
“საქართველოს
საპატრიარქოს
თერაპიული
კლინიკა
უპოვართათვის
და მისი განვითარების ფონდი” (ქ. თბილისი,
წინანდლის ქ. N9);
 შ.პ.ს. „აკად. ყიფშიძის სახ. ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ.
თბილისი, ვაჟა–ფშაველას გამზ. N29);
 შ.პ.ს. „ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ.
თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 29-31-33);
 შ.პ.ს. „ნიუ ჰოსპიტალს“ (ქ.თბილისი, კრწანისის ქ. N12);
 ა(ა)იპ „ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N35);
 შ.პ.ს. „თბილისის გულის ცენტრი’’ (ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.
N83/11);
 შ.პ.ს. „კლინიკა-ლჯ“ (ქ. ქუთაისი, ჩეჩელაშვილის ქ. N6ა);
 შ.პ.ს. „თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების დასავლეთის
რეგიონული ცენტრი“ (ქ. ქუთაისი, ფოთის ქ. N 40);
 შ.პ.ს. „N5 კლინიკური საავადმყოფო“ (ქ.თბილისი, თემქა, XI მკ/რ, I კვ);
 სს „ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი“
(ქ. თბილისი, აჭარის ქ. N8);
 შ.პ.ს.
აკად.
ვ.
ივერიელის
სახელობის
ენდოკრინოლოგიამეტაბოლოგია-დიეტოლოგიის ცენტრი „ენმედიცი“ (ქ. თბილისი,
წინანდლის ქ.N9);
 შ.პ.ს. „მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი საუნივერსიტეტო
კლინიკა“ (ქ. თბილისი, წინანდლის N9);
 სს ,,ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი’’ (ქ.
თბილისი, წინანდლის ქუჩა N27);
 შ.პ.ს.
,,მ. ზოდელავას ჰემატოლოგიური ცენტრი” (ქ. თბილისი,
თევდორე მღვდლის ქ. N13);
 შ.პ.ს. „აკად. ვ.წითლანაძის სახ. რევმატოლოგიის პრაქტიკული
ცენტრი“ (ქ. თბილისი, უზნაძის ქ. N51);
 შ.პ.ს. „დიაკორი“ (ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ.N5);
 შ.პ.ს. „დავით მეტრეველის სამედიცინო ცენტრი“
(ქ. თბილისი,
წინანდლის ქ. N9);
 შ.პ.ს. „კლინიკა კორტექსი“ (ქ. თბილისი, ნუცუბიძის ქ. N72);
 შ.პ.ს. სამედიცინო ცენტრი „მედელიტი“ (ქ. თბილისი, ყაზბეგის
გამზ.N34);
 შ.პ.ს. „დედათა და ბავშვთა სამკურნალო–პროფილაქტიკური ცენტრი“
(ქ. თბილისი, მიცკევიჩის ქ. N29/ა);
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 ს.ს.
„ინფექციური
პათოლოგიის,
შიდსისა
და
კლინიკური
იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი”
(ქ. თბილისი,
ყაზბეგის გამზ. N16);
 შ.პ.ს. „აკადემიკოს ვახტანგ ბოჭორიშვილის კლინიკა“ (ქ. თბილისი,
ალ. ყაზბეგის გამზ. N16);
 ს.ს. „უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი’’ (ქ. თბილისი, ლისის ტბის
მიმდებარე N4);
 შ.პ.ს. „კლინიკური ონკოლოგიის ინსტიტუტი“
(ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ.N5);
 შ.პ.ს. „თბილისის ონკოლოგიური დისპანსერი“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ.N5);
 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის
სპორტული მედიცინის და რეაბილიტაციის კლინიკური ცენტრი’’
(ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.N33, IV კორპუსი);
 შ.პ.ს. გადაუდებელი ნევროლოგიის კლინიკა
,,ნევროლოგი” (ქ.
თბილისი, წინანდლის ქ. N9).

2.

შ.პ.ს.

,,წმინდა

მიქაელ

მთავარანგელოზის

მრავალპროფილიანი კლინიკური საავადმყოფო’’

სახელობის

(მის: ქ. თბილისი,

ლუბლიანას ქ. N33)
პროგრამის ხელმძღვანელი – აკაკი სარიშვილი, კვოტა - 10
კლინიკური ბაზები:
 შ.პ.ს. „მედინვესტი - ჰემატოლოგიისა და ტრანსფუზიოლოგიის
ინსტიტუტი“ (ქ. თბილისი, პ. ქავთარაძის ქუჩის ჩიხი N4);
 ს.ს ,,ტუბერკოლოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი“
(ქ. თბილისი, აჭარის ქ. N8);
 ს.ს. „უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ლისის ტბის
მიმდებარე ტერიტორია N4);
 შ.პ.ს. „კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო - კვლევითი ეროვნული
ცენტრი“ (ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ. N5);
 შ.პ.ს. ,,აკად. ვ. წითლანაძის სახელობის რევმატოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი“ (ქ. თბილისი, დ. უზნაძის ქ.N51);
 ს.ს.

„ინფექციური

პათოლოგიის,

შიდსისა

და

კლინიკური

იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი” (ქ. თბილისი, ალ.
ყაზბეგის გამზ.N16);
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 შ.პ.ს. ,,რეფერალური დახმარების ცენტრი’’ (ქ. თბილისი, ლუბლიანას
ქ.N21);
 შ.პ.ს.

„აკადემიკოს

ო.

ღუდუშაურის

სახელობის

ეროვნული

სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ნ. ბოხუას ქ. N12, ლუბლიანას ქ. N66).

3. შ.პ.ს. ,,აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური
საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (მის: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N29)
პროგრამის ხელმძღვანელი – მაია სულაქველიძე, კვოტა - 5
კლინიკური ბაზები:
 ს.ს. „უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი’’ (ქ. თბილისი, ლისის ტბის
მიმდებარე N4);
 შ.პ.ს.

„მედინვესტი-

ჰემატოლოგიისა

და

ტრანსფუზიოლოგიის

ინსტიტუტი“ (ქ. თბილისი, პ. ქავთარაძის ქუჩის ჩიხი N4);
 შ.პ.ს. „მარჯანი“ (ქ. თბილისი, ატენის ქ.N3);
 ს.ს ,,ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი“
(ქ. თბილისი, აჭარის ქ. N8).
4. შ.პ.ს. ,,ვივამედი’’ (მის: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი, მე–12 კმ
ნაკვეთი 14/470);
პროგრამის ხელმძღვანელი-თამარ დავარაშვილი, კვოტა - 3
კლინიკური ბაზები:
 შ.პ.ს. „კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო - კვლევითი ეროვნული
ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. N5);
 ს.ს.

„ტუბერკულოზისა

და

ფილტვის

დაავადებათა

ეროვნული

ცენტრი“ (ქ. თბილისი, აჭარის ქ.N8)
 შ.პ.ს.

,,თბილისის

ბალნეოლოგიური

კურორტი’’

(ქ.

თბილისი,

გორგასლის ქუჩა N9).
5.

სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები’’ (მის: ქ. ბათუმი, ბაგრატიონის ქ. N125);

პროგრამის ხელმძღვანელი –სოფიო ბერიძე, კვოტა - 15
კლინიკური ბაზები:
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 შ.პ.ს.

„აკად.

ზ. ცხაკაიას

ინტერვენციული

მედიცინის

სახელობის

დასავლეთ

ეროვნული

საქართველოს

ცენტრი“

(ქ.

ქუთაისი,

ჯავახიშვილის ქ. N83ა);
 სს ,, ევექსის ჰოსპიტლები’’ (ქ. ქუთაისი, ოცხელის ქ.N2);
 სს ,, ევექსის ჰოსპიტლები’’ (ქ. ზუგდიდი, კ.გამსახურდიას ქ.N206);
 სს ,, ევექსის ჰოსპიტლები’’ (ქ. ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ. N85/83ა);
 სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. N21);
 სს „ევექსის კლინიკები“ (ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.№40);
 შ.პ.ს. „კავკასიის მედიცინის ცენტრი“ (ქ. თბილისი, პ. ქავთარაძის ქუჩა
N23);
 შ.პ.ს.

,,სალიხ

ტუბერკულოზის

აბაშიძის

ინფექციური

რეგიონალური

პათოლოგიის, შიდსის

ცენტრი’’

(ქ.

ბათუმი,

და

ქათამაძის

ქ.N11/თაბუკაშვილის ქ.N17);
 შ.პ.ს. ,,მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალი მედცენტრი’’ (ქ. ბათუმი,
პუშკინის ქ.118/120);
 შ.პ.ს. „ჰოსპიტალ სერვისი“ (ქ.ქუთაისი, ჩხობაძის ქ. N20).

,,ნევროლოგია“:
1. სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ (მის:
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N33);
პროგრამის ხელმძღვანელი – მაია ბერიძე, კვოტა - 18
კლინიკური ბაზები:
 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ.თბილისი, გუდამაყრის ქ.N4);
 შ.პ.ს.

„თბილისის

ცენტრალური

საავადმყოფო“

(ქ.

თბილისი,

თერაპიული

კლინიკა

ლუბლიანას ქ.N5);
 ა(ა)იპ

საქართველოს

საპატრიარქოს

უპოვართათვის და მისი განვითარების ფონდი (ქ. თბილისი, წინანდლის
ქ.N9);
 შ.პ.ს.

„ამტელ

ჰოსპიტალ

პირველი

კლინიკური“

(ქ.

თბილისი,

წინანდლის ქ.N9);
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 სსიპ „გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი“ (ქ. გორი, ჭავჭავაძის ქ.N56);
 ს.ს

,,საჩხერის

რაიონული

საავადმყოფო

–

პოლიკლინიკური

გაერთიანება’’ (საჩხერე, ივ. გომართელის ქ. N17);
 სს

„კ.ერისთავის

სახელობის

ექსპერიმენტული

და

კლინიკური

ქირურგიის ეროვნული ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ჩაჩავას ქ.N5);
 შ.პ.ს. „ნიუ ჰოსპიტალს“ (ქ. თბილისი, კრწანისის ქ. N12);
 შ.პ.ს.

გადაუდებელი

ნევროლოგიის

კლინიკა

“ნევროლოგი”

(ქ.

თბილისი, წინანდლის ქ.N9);
 სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის გივი
ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა“ (ქ.თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N33);
 შ.პ.ს. „აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური
საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ. თბილისი, ვაჟა - ფშაველას გამზ. N29);
 შ.პ.ს. „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის
ცენტრი“ (ქ. თბილისი, პეტრე ქავთარაძის ჩიხი N2);
 შ.პ.ს. ,,ახალი მზერა’’ (ქ. თბილისი, ლ.მიქელაძის ქ.N19);
 შ.პ.ს. „ყელ–ყურ–ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი ჯაფარიძექევანიშვილის კლინიკა“ (ქ. თბილისი, თევდორე მღვდლის ქ. N13);

2. შ.პ.ს.

,,წმინდა

მიქაელ

მთავარანგელოზის

მრავალპროფილიანი კლინიკური საავადმყოფო’’

სახელობის

(მის: ქ. თბილისი,

ლუბლიანას ქ. N33)
პროგრამის ხელმძღვანელი – თამარ ბოსტიაშვილი, კვოტა - 8
კლინიკური ბაზები:
 შ.პ.ს. „N5 კლინიკური საავადმყოფო“ (ქ. თბილისი, თემქა, XI მკ/რ, I
კვ.);
 შ.პ.ს. „თბილისის პედიატრიული პრივატ კლინიკა“

(ქ.თბილისი,

თემქის დასახლება, XI მიკრორაიონი, I კვარტალი);
 შ.პ.ს.

„მაღალი

სამედიცინო

ტექნოლოგიების

ცენტრი,

საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ. თბილისი, წინანდლის ქ.N9);
 შ.პ.ს. „ჯეო ჰოსპიტალს“ (ქ. გურჯაანი, მარჯანიშვილის ქ. N35).
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3. სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (მის: ქ. თბილისი, ქინძმარაულის 1
შესახ.N1)
პროგრამის ხელმძღვანელი – ზაზა ქაცარავა, კვოტა - 9
კლინიკური ბაზა:
 სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (ქ. ქუთაისი, ოცხელის ქ.N2);
 სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (ქ.თელავი, სეხნიაშვილის ქ.N2);
 შ.პ.ს. „კავკასიის მედიცინის ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქ.N23).

4. შ.პ.ს. „ავერსის კლინიკა“ (მის: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.N27ბ/
ქ. მარნეული, 26 მაისის ქუჩა)
პროგრამის ხელმძღვანელი –გიორგი ლაჭყეპიანი, კვოტა - 3
კლინიკური ბაზა:
 შ.პ.ს. „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის
ცენტრი“ (ქ. თბილისი, პეტრე ქავთარაძის ჩიხი N2)

5. შ.პ.ს.

„პინეო

სამედიცინო

ეკოსისტემა“

(მის:

ქ.

თბილისი

ვ.

გორგასალის ქ.N93)
პროგრამის ხელმძღვანელი –ალექსანდრე ცისკარიძე, კვოტა - 6
კლინიკური ბაზები:
 სს

„ევექსის

ჰოსპიტლები“

(ქ.თბილისი,

მ.

ჭიაურელის

ქ.N6/

ლუბლიანას ქ. N13);
 შ.პ.ს. „ქ. თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი” (ქ. თბილისი,
იპოლიტ-ივანოვის ქ.N43).

„ალერგოლოგია–იმუნოლოგია“:
1. სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ (მის:
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N 33);
პროგრამის ხელმძღვანელი – ალექსანდრე თელია, კვოტა - 1
კლინიკური ბაზები:
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 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ.თბილისი, გუდამაყრის ქ.N4);
 შ. პ.ს. „ამტელ ჰოსპიტალი პირველი კლინიკური“ (ქ. თბილისი,
წინანდლის ქ.N9);
 შ.პ.ს. „თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ.N5);
 შ.პ.ს. „ისრაელ-საქართველოს სამედიცინო კვლევითი კლინიკა
ჰელსიკორი“ (ქ. თბილისი, თევდორე მღვდლის N13);
შ.პ.ს. ,,ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა’’ (ქ. თბილისი,
უზნაძის ქ. N103);
 შ.პ.ს. „ჯანმრთელობის ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ყაზბეგის გამზ. N14/ბ);
 შ.პ.ს. ,,მედკაპიტალი’’ (ქ.თბილისი, გამრეკელის ქ. N19);
 შ.პ.ს. ,,პერსონალიზებული მედიცინის ინსტიტუტი’’ (ქ. თბილისი,
ვაჟა-ფშაველას გამზ.N83/11);
 სსიპ „გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი“ (ქ. გორი, ჭავჭავაძის ქ.N56);
 სს „საჩხერის საავადმყოფო–პოლიკლინიკური გაერთიანება“ (ქ.
საჩხერე, ივ.გომართელის ქ. N17);
 შ.პ.ს. „გორმედი“ (ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი N14);
 შ.პ.ს. ,,პრემიუმ მედსერვისი’’ (ქ.თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. N33ბ);
 შ.პ.ს. „მცხეთის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. N20);
 ა(ა)იპ
“საქართველოს
საპატრიარქოს
თერაპიული
კლინიკა
უპოვართათვის
და მისი განვითარების ფონდი” (ქ. თბილისი,
წინანდლის ქ. N9);
 შ.პ.ს. „აკად. ყიფშიძის სახ. ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ.
თბილისი, ვაჟა–ფშაველას გამზ. N29);
 შ.პ.ს. „ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ.
თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 29-31-33);
 შ.პ.ს. „ნიუ ჰოსპიტალს“ (ქ.თბილისი, კრწანისის ქ. N12);
 ა(ა)იპ „ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N35);
 შ.პ.ს. „თბილისის გულის ცენტრი’’ (ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.
N83/11);
 შ.პ.ს. „კლინიკა-ლჯ“ (ქ. ქუთაისი, ჩეჩელაშვილის ქ. N6ა);
 შ.პ.ს. „თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების დასავლეთის
რეგიონული ცენტრი“ (ქ. ქუთაისი, ფოთის ქ. N 40);
 შ.პ.ს. „N5 კლინიკური საავადმყოფო“ (ქ.თბილისი, თემქა, XI მკ/რ, I კვ).
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2. სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (მის: ქ. ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი
N64);
პროგრამის ხელმძღვანელი - ვახტანგ ბერიძე, კვოტა - 2
კლინიკური ბაზები:
 სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (ქ. ბათუმი, ბაგრატიონის ქ. N125).

„გასტროენტეროლოგია“:
1. სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ (მის:
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N 33);
პროგრამის ხელმძღვანელი – მანანა ჯებაშვილი, კვოტა - 3
კლინიკური ბაზები:
 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ.თბილისი, გუდამაყრის ქ.N4);
 შ. პ.ს. „ამტელ ჰოსპიტალი პირველი კლინიკური“ (ქ. თბილისი,
წინანდლის ქ.N9);
 შ.პ.ს. „თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ.N5);
 შ.პ.ს. „ისრაელ-საქართველოს სამედიცინო კვლევითი კლინიკა
ჰელსიკორი“ (ქ. თბილისი, თევდორე მღვდლის N13);
 შ.პ.ს. ,,ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა’’ (ქ. თბილისი,
უზნაძის ქ. N103);
 შ.პ.ს. „ჯანმრთელობის ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ყაზბეგის გამზ. N14/ბ);
 შ.პ.ს. ,,მედკაპიტალი’’ (ქ.თბილისი, გამრეკელის ქ. N19);
 შ.პ.ს. ,,პერსონალიზებული მედიცინის ინსტიტუტი’’ (ქ. თბილისი, ვაჟაფშაველას გამზ.N83/11);
 სსიპ „გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი“ (ქ. გორი, ჭავჭავაძის ქ.N56);
 სს „საჩხერის საავადმყოფო–პოლიკლინიკური გაერთიანება“ (ქ. საჩხერე,
ივ.გომართელის ქ. N17);
 შ.პ.ს. „გორმედი“ (ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი N14);
 შ.პ.ს. ,,პრემიუმ მედსერვისი’’ (ქ.თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. N33ბ);
 შ.პ.ს. „მცხეთის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. N20);
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 ა(ა)იპ
“საქართველოს
საპატრიარქოს
თერაპიული
კლინიკა
უპოვართათვის
და მისი განვითარების ფონდი” (ქ. თბილისი,
წინანდლის ქ. N9);
 შ.პ.ს. „აკად. ყიფშიძის სახ. ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ.
თბილისი, ვაჟა–ფშაველას გამზ. N29);
 შ.პ.ს. „ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ.
თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 29-31-33);
 შ.პ.ს. „ნიუ ჰოსპიტალს“ (ქ.თბილისი, კრწანისის ქ. N12);
 ა(ა)იპ „ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N35);
 შ.პ.ს. „თბილისის გულის ცენტრი’’ (ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.
N83/11);
 შ.პ.ს. „კლინიკა-ლჯ“ (ქ. ქუთაისი, ჩეჩელაშვილის ქ. N6ა);
 შ.პ.ს. „თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების დასავლეთის
რეგიონული ცენტრი“ (ქ. ქუთაისი, ფოთის ქ. N 40);
 შ.პ.ს. „N5 კლინიკური საავადმყოფო“ (ქ.თბილისი, თემქა, XI მკ/რ, I კვ);
 შ.პ.ს.
აკად.
ვ.
ივერიელის
სახელობის
ენდოკრინოლოგიამეტაბოლოგია-დიეტოლოგიის ცენტრი „ენმედიცი“ (ქ. თბილისი,
წინანდლის ქ.N9);
 შ.პ.ს. ,,თეომედი’’ (ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ.N14/ბ).

2. შ.პ.ს. ,,ვივამედი’’ (მის: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი, მე–12 კმ
ნაკვეთი 14/470);
პროგრამის ხელმძღვანელი-მიმოზა კანკია, კვოტა - 2

3. შ.პ.ს. „ავერსის კლინიკა“ (მის: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.N27ბ)
პროგრამის ხელმძღვანელი – ქეთევან ჩიტაიშვილი, კვოტა - 3

„დერმატო–ვენეროლოგია”:
1. სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ (მის:
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N33)
პროგრამის ხელმძღვანელი – ალექსადრე კაციტაძე, კვოტა - 12
კლინიკური ბაზები:
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 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ.თბილისი, გუდამაყრის ქ.N4);
 სსიპ

,,საქართველოს

უპოვართათვის

საპატრიარქოს

თერაპიული

კლინიკა

და მისი განვითარების ფონდი” (ქ. თბილისი,

წინანდლის ქ. N9);
 შ.პ.ს.

„ამტელ ჰოსპიტალ პირველი კლინიკური“ (ქ. თბილისი,

წინანდლის ქ. N9);
 შ.პ.ს.

„თბილისის

ცენტრალური

საავადმყოფო“

(ქ .

თბილისი,

ლუბლიანას ქ.N5);
 შ.პ.ს. ,,ჯანმრთელობის ცენტრი’’ ( ქ.თბილისი, ალ.ყაზბეგის გამზ.N14/ბ);
 შ.პ.ს. „მედკაპიტალი“ (ქ. თბილისი, გამრეკელის ქ.N19);
შ.პ.ს. ,,პრემიუმ მედსერვისი’’ (ქ.თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. N33ბ);
 შ.პ.ს. „ჰერა 2011“ (ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. N5);
 შ.პ.ს.

„იმედის

კლინიკა“

(ქ.თბილისი,

სოფელი

დიღომი,

ვეფხისტყაოსნის ქ.N38);
 საქართველო

ისრაელის

ერთობლივი

ქირურგიული

კლინიკა

„გიდმედი“ (ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. N13);
 შ.პ.ს. „პინეო სამედიცინო ეკოსისტემა“ (ქ. თბილისი ვ. გორგასალის ქ.
N93);
 შ.პ.ს. „დედათა და ბავშვთა სამკურნალო-პროფილაქტიკური ცენტრი“
(ქ. თბილისი, მიცკევიჩის N29ა);
 შ.პ.ს. ,,მედი’’ (ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. N52).

2. შ.პ.ს.

„პ. შოთაძის სახ. თბილისის სამედიცინო აკადემია“ (მის:

ქ.თბილისი, ქეთევან წამებულის გამზ. N51/2)
პროგრამის ხელმძღვანელი – ნინო ლორთქიფანიძე, კვოტა - 7
კლინიკური ბაზები:
 შ.პ.ს. „კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო კვლევითი ეროვნული
ცენტრი“ (ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ. N5);
 შ.პ.ს.

„კლინიკური

ონკოლოგიის

ინსტიტუტი“

(ქ.

თბილისი,

ლუბლიანას ქ. N5);
ბერძნული

სამეიდიცინო ფონდი „ჰიპოკრატე“ (ქ. თბილისი, ე.

ნინოშვილის ქ. N23);
16

 შ.პ.ს. „აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური
საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N29);
 შ.პ.ს. ,,ოქროს საწმისი - XXI საუკუნე’’ (ქ. თბილისი, წინანდლის ქ. N9).

3. სსიპ „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი“ (მის: ქ. თბილისი, ბელიაშვილის ქ. N78)
პროგრამის ხელმძღვანელი - გიორგი გალდავა, კვოტა - 12
კლინიკური ბაზები:
 შ.პ.ს.
,,წმინდა
მრავალპროფილიანი

მიქაელ

მთავარანგელოზის

კლინიკური

საავადმყოფო’’

სახელობის
(ქ.

თბილისი,

ლუბლიანას ქ. N33);
 სს ,,ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი’’ (ქ.
თბილისი, წინანდლის ქუჩა N27);
 შ.პ.ს. რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი ,,უნივერსი“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N2/6) ;
 შ.პ.ს. „კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო კვლევითი ეროვნული
ცენტრი“ (ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ. N5).

4. შ.პ.ს. ,,კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი’’ (მის: ქ.თბილისი,
ჩარგლის ქ.N73)
პროგრამის ხელმძღვანელი – ლალი მეკოკიშვილი, კვოტა - 9
კლინიკური ბაზები:
 ს.ს. „კურაციო“ (ქ. თბილისი, ოთარ ლორთქიფანიძის ქ.N31);
 შ.პ.ს. „ქალი და ჯანმრთელობა“ (ქ. თბილისი, მოსაშვილის ქ. N8);
 შ.პ.ს. „ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ.
თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 29-31-33);
 შ.პ.ს. „აკად. ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო
ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ნ.ბოხუას ქ. N12, ლუბლიანას ქ. N66);
 შ.პ.ს.

„თბილისის

ონკოლოგიური

დისპანსერი“

(ქ.

თბილისი,

ლუბლიანას ქ.N5)
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5. შ.პ.ს. „კანი“ (მის: ქ. თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ.N7)
პროგრამის ხელმძღვანელი - ირაკლი კუტალია, კვოტა - 5
კლინიკური ბაზები:
 სს

„კ.ერისთავის

სახელობის

ექსპერიმენტული

და

კლინიკური

ქირურგიის ეროვნული ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ჩაჩავას ქ. N5);
 შ.პ.ს. „გაგუას კლინიკა“ (მის: ქ.თბილისი, ნ.ჯავახიშვილის ქ.N6ა);
 შ.პ.ს. „ესთელაინი“ (მის: ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. N1).
„რადიოლოგია“:
1. სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ (მის:
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N33);
პროგრამის ხელმძღვანელი- ოთარ ურუშაძე, კვოტა - 64
კლინიკური ბაზები:
 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ.თბილისი, გუდამაყრის ქ.N4);
 შ.პ.ს. „აკად. ნ.ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური კლინიკა“ (ქ.
თბილისი, ვაჟა–ფშაველას გამზ. N29);
 შ.პ.ს. „ნიუ ჰოსპიტალს“ (ქ.თბილისი, კრწანისის ქ. N12);
 შ.პ.ს. ,,აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შ.პ.ს.
კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი’’ (ქ.
თბილისი, თ. მღვდლის ქ.№13);
 სს „ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი“
(ქ. თბილისი, აჭარის ქ. N8);
 შ.პ.ს. „კლინიკა-ლჯ“ (ქ. ქუთაისი, ჩეჩელაშვილის ქ. N6ა);
 შ.პ.ს. „გორმედი“ (ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი N14);
 შ.პ.ს. „თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების დასავლეთის
რეგიონული ცენტრი“ (ქ. ქუთაისი, ფოთის ქ. N 40);
 შ.პ.ს. „მცხეთის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. N20);
 შ.პ.ს. „ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი“ (ქ.
თბილისი, ჩაჩავას ქ.N1);
 შ.პ.ს. ,,პრემიუმ მედსერვისი’’ (ქ.თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. N33ბ);
 შ.პ.ს. „ისრაელ-საქართველოს სამედიცინო კვლევითი კლინიკა
ჰელსიკორი“ (ქ. თბილისი, თევდორე მღვდლის N13);
 შ.პ.ს. „თბილისის გულის ცენტრი’’ (ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.
N83/11).
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2. შ.პ.ს. „პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია’’
(მის: ქ. თბილისი, ქეთევან წამებულის N51/2)
პროგრამის ხელმძღვანელი - ირაკლი ავაზაშვილი, კვოტა - 20
კლინიკური ბაზები:
 შ.პ.ს. „ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ.
თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N33);
 ბერძნული

სამეიდიცინო

ფონდი

„ჰიპოკრატე“

(ქ.თბილისი,

ე.

ნინოშვილის N23);
 შ.პ.ს. „ბ და ბ“ (ქ. თბილისი, წინანდლის N9);
 შ.პ.ს.

„კლინიკური

კარდიოლოგიის

ინსტიტუტი“

(ქ.თბილისი,

ლუბლიანას ქ.N5);
 შ.პ.ს. ,,კარდიოლოგიური კლინიკა

გული’’ (ქ. თბილისი, წინანდლის

ქ. N9);
 შ.პ.ს. ,,ოქროს საწმისი - XXI საუკუნე’’ (ქ. თბილისი, წინანდლის ქ. N9);
 შ.პ.ს. ,,მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო
კლინიკა“ (ქ. თბილისი, წინანდლის ქ.N9);
 შ.პ.ს.

„კლინიკური

ონკოლოგიის

ინსტიტუტი“

(ქ.თბილისი,

ლუბლიანას ქ.N5);
 შ.პ.ს. „აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური
საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N29);
 შ.პ.ს. ,,ჯანმრთელობის სახლი’’ (ქ.თბილისი,წინანდლის ქ.N9)

3. სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (მის: ქ. ბათუმი, ბაგრატიონის ქ. N125);
პროგრამის ხელმძღვანელი- დავით ცეცხლაძე , კვოტა - 32
კლინიკური ბაზები:
 შ.პ.ს.

„აკად.

ინტერვენციული

ზ. ცხაკაიას
მედიცინის

სახელობის

დასავლეთ

ეროვნული

ცენტრი“

საქართველოს
(ქ.

ქუთაისი,

ჯავახიშვილის ქ. N83ა);
 შ.პ.ს. „კავკასიის მედიცინის ცენტრი“ (ქ. თბილისი, პ. ქავთარაძის ქუჩა
N23);
 სს „ევექსის კლინიკები“ (ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.№40);
 სს

„ევექსის

ჰოსპიტლები’’

(ქ.თბილისი,

მ.

ჭიაურელის

ქ.N6/

ლუბლიანას ქ. N13);
19

 სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (ქ. თბილისი, ქინძმარაულის 1 შესახ.N1).
4. შ.პ.ს.

„აკადემიკოს

ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული
სამედიცინო ცენტრი“ (მის: ქ. თბილისი, ნ. ბოხუას ქ. N12, ლუბლიანას
ქ.N66)
პროგრამის ხელმძღვანელი - ერმალოზ ფხაკაძე, კვოტა - 8
კლინიკური ბაზა:
 შ.პ.ს.

„კლინიკური

ონკოლოგიის

ინსტიტუტი“

(ქ.

თბილისი,

ლუბლიანას ქ.N5);
 შ.პ.ს. ,,პროფესორ გ. აბზიანიძის სახ. ანგიოლოგია–ანგიოქირურგიის
აკადემიური კლინიკა’’ (ქ. თბილისი, თევდორე მღვდლის ქ.N13).

5. შ.პ.ს. „ავერსის კლინიკა“ (მის: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.N27ბ)
პროგრამის ხელმძღვანელი – ნიკოლოზ ხუტულაშვილი, კვოტა - 15

6. შ.პ.ს.

,,წმინდა

მიქაელ

მთავარანგელოზის

მრავალპროფილიანი კლინიკური საავადმყოფო’’

სახელობის

(მის: ქ. თბილისი,

ლუბლიანას ქ. N33)
პროგრამის ხელმძღვანელი – ირმა ენუქიძე, კვოტა - 8

7. შ.პ.ს. ,,ვივამედი’’ (მის: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი, მე–12 კმ
ნაკვეთი 14/470)
პროგრამის ხელმძღვანელი-ლეილა სურმავა, კვოტა - 4

8. სს ,,კ.ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური
ქირურგიის

ეროვნული

ცენტრი’’

(მის:

ქ.

თბილისი,

ჩაჩავას

ქ.

N5/ლუბლიანას ქ.N29)
პროგრამის ხელმძღვანელი-ნანა ნიკოლაიშვილი, კვოტა - 4
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,,რადიაციული ონკოლოგია’’:
1. სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ (მის:
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N 33)
პროგრამის ხელმძღვანელი – მიხეილ ბარამია, კვოტა - 5
კლინიკური ბაზები:
 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (მის: ქ.თბილისი, გუდამაყრის ქ.N4);
 შ.პ.ს. ,,მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო
კლინიკა“ (მის: ქ.თბილისი, წინანდლის ქ.N9);
 შ.პ.ს. ,,აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შ.პ.ს.
კლინიკური

მედიცინის

სამეცნიერო-კვლევითი

ინსტიტუტი’’

(ქ.

თბილისი, თ. მღვდლის ქ.№13);
 შ.პ.ს. ,,აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური
საუნივერსიტეტო კლინიკა” (მის: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N29);
 შ.პ.ს. ,,თბილისის ზღვის ჰოსპიტალი’’

(მის: ქ.თბილისი, დასახლება

ვარკეთილი-3, IV მკ/რ-ის მიმდებარედ, ნაკვეთი 14/430);

2. შ.პ.ს.

„სხივური

მედიცინის

ცენტრი“ (მის:

ქ.თბილისი,

ლევან

ჩარკვიანის ქ.N6)
პროგრამის ხელმძღვანელი - ნანული ათუაშვილი, კვოტა - 6
კლინიკური ბაზები:
 შ.პ.ს.

,,ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი’’ (ქ. თბილისი,

ლისის ტბის მიმდებარე N4);
 შ.პ.ს.

,,აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შ.პ.ს.

კლინიკური

მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი
თბილისი, თ. მღვდლის ქ.№13);
 შ.პ.ს.

„წმინდა

მრავალპროფილიანი

მიქაელ
კლინიკური

ინსტიტუტი’’

მთავარანგელოზის
საავადმყოფო“

(ქ.

სახელობის
(ქ.

თბილისი,

ლუბლიანას ქ. N33).
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„მეანობა-გინეკოლოგია“:
1. სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ (მის:
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N 33)
პროგრამის ხელმძღვანელი – ნიკოლოზ კინტრაია, კვოტა - 56
კლინიკური ბაზები:
 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ.თბილისი, გუდამაყრის ქ.N4);
 სს „კ.ჩაჩავას კლინიკა“ (ქ.თბილისი, კოსტავას ქ. N 38);
 შ.პ.ს. ,,პირველი სამედიცინო ცენტრი“ (ქ.თბილისი, ცოტნე დადიანის
ქ.N255);
 შ.პ.ს. „პინეო სამედიცინო ეკოსისტემა“ (ქ.თბილისი, ვ.გორგასალის ქ.
N93);
 შ.პ.ს.

„იმედის

კლინიკა“

(ქ.თბილისი,

სოფელი

დიღომი,

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

„საქართველოს

საპატრიარქოს

წმინდა

იოაკიმე

და

ანას

სახელობის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. N95);
 შ.პ.ს. „ინ ვიტრო“ (ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ.N2/6);
 შ.პ.ს.

„კლინიკური

ონკოლოგიის

ინსტიტუტი“

(ქ.თბილისი,

ლუბლიანას ქ.N5);
 შ.პ.ს. ,,ი. ჟორდანიას სახელობის კლინიკა’’ (ქ. თბილისი, ლუბლიანას
ქ.N5);
 შ.პ.ს.

,,ზურაბ

საბახტარაშვილის

რეპროდუქციული

კლინიკა’’

(ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ.N2/6);
 შ.პ.ს.

„ქ.თბილისის

ონკოლოგიური

დისპანსერი“

(ქ.თბილისი,

ლუბლიანას ქ. N5);
 შ.პ.ს. „ჰერა 2011“ (ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. N5);
 შ.პ.ს. „ბაიები“ (ქ. თბილისი, ჟ. კალანდაძის ქ. N10);
 შ.პ.ს. ,,ავთანდილ ყამბარაშვილის კლინიკა” (ქ.თელავი, ალადაშვილის
ქ. N6);
 შ.პ.ს. ,,ბათუმის სამედიცინო ცენტრი” (ქ.ბათუმი, კახაბერის ქ.N36);
 შ.პ.ს.

,,ირის

ბორჩაშვილის

სახელობის

ჯანმრთელობის

ცენტრი

მედინა’’ (ქ.ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის გამზ. N237).
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2. სსიპ „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი“ (მის: ქ. თბილისი, ბელიაშვილის ქ. N78)
პროგრამის ხელმძღვანელი – ჯენარა ქრისტესაშვილი, კვოტა - 4
კლინიკური ბაზები:
 შ.პ.ს. რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი „უნივერსი“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ.N13/მიხეილ ჭიაურელის ქ.N6; ქ.თბილისი მელიქიშვილის
ქ.N17/19);
 შ.პ.ს. „ემბრიო“ (ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ.N13/მიხეილ ჭიაურელის
ქ.N6);
 შ.პ.ს. „ი.ჟორდანიას სახელობის რეპროდუქტოლოგიის ინსტიტუტიხელმძღვანელი

პროფესორი

არჩილ

ხომასურიძე’’

(ქ.

თბილისი,

თევდორე მღვდლის ქ.N13);
3. სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (მის: ქ. ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი
N64);
პროგრამის ხელმძღვანელი - თამარ ანთელავა, კვოტა - 16
კლინიკური ბაზები:
 სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (ქ. თბილისი, ქინძმარაულის 1 შესახ.N1);
 სს „ევექსის კლინიკები“ (ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.№40);
 შ.პ.ს. „N5 კლინიკური საავადმყოფო“ (ქ.თბილისი, თემქა, XI მკ/რ - ნი, I
კვ);
 შ.პ.ს.

„აკად.

ზ. ცხაკაიას

ინტერვენციული

მედიცინის

სახელობის
ეროვნული

დასავლეთ
ცენტრი“

საქართველოს
(ქ.

ქუთაისი,

ჯავახიშვილის ქ. N83ა);
 სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები’’ (ქ. ზუგდიდი, გამსახურდიას გამზ.N206);
 შ.პ.ს. „კავკასიის მედიცინის ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქ.N23);
 შ.პ.ს.

„ზურაბ

საბახტარაშვილის

რეპროდუქციული

კლინიკა“

(ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ. 2/6);
 სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ. 48).
4. შ.პ.ს. „გაგუას კლინიკა’’ (მის: ქ. თბილისი, ნ.ჯავახიშვილის ქ. N6ა)
პროგრამის ხელმძღვანელი - თინათინ გაგუა, კვოტა - 8
კლინიკური ბაზები:
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 შ.პ.ს.„ზურაბ

საბახტარაშვილის

რეპროდუქციული

კლინიკა“

(ქ.

თბილისი,ლუბლიანას ქ. N2/6)
 შ.პ.ს.

„კლინიკური

ონკოლოგიის

ინსტიტუტი“

(ქ.

თბილისი,

ლუბლიანას ქ.N5).
5. შ.პ.ს.

„აკადემიკოს

ო.

ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული
სამედიცინო ცენტრი“ (მის: ქ. თბილისი, ნ. ბოხუას ქ. N12, ლუბლიანას
ქ.N66)
პროგრამის ხელმძღვანელი - რევაზ სულუხია, კვოტა - 8
კლინიკური ბაზები:
 ს.ს. „ჩაჩავას კლინიკა“ (ქ. თბილისი, კოსტავას ქ.N38);
 შ.პ.ს.

„კლინიკური

ონკოლოგიის

ინსტიტუტი“

(ქ.

თბილისი,

ლუბლიანას ქ.N5).
6. შ.პ.ს.

„დავით დავარაშვილის კლინიკა“ (მის: ქ. თბილისი, ვაჟა-

ფშაველას გამზ. N83/11)
პროგრამის ხელმძღვანელი - დავით დავარაშვილი, კვოტა - 3
კლინიკური ბაზები:
 შ.პ.ს. „აიქიუ კლინიკა“ (ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ, კვარტალი 6,
კორპუსი 5ა);
 შ.პ.ს. „ინოვა“ (ქ. თბილისი, სანდრო ეულის ქ.N7).
7. შ.პ.ს. „პ. შოთაძის სახ. თბილისის სამედიცინო აკადემია“ (მის:
ქ.თბილისი, ქეთევან წამებულის გამზ. N51/2)
პროგრამის ხელმძღვანელი – ამირან ქორიძე, კვოტა - 4
კლინიკური ბაზები:
 შ.პ.ს. „ოქროს საწმისი XXI საუკუნე“ (ქ.თბილისი, წინანდლის ქ. N9);
 სს. „რუსთავის სამშობიარო სახლი“ (ქ. რუსთავი, წმ. ნინოს ქ.N3);
 შ.პ.ს.

რეპროდუქციული

მედიცინის

ცენტრი

„უნივერსი“

(ქ.

თბილისი,მელიქიშვილის ქ.N17/19);
 შ.პ.ს. „ჯანმრთელობის სახლი“ (ქ.თბილისი, წინანდლის ქ.N9).
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,,რეპროდუქტოლოგია’’:
1. სსიპ

„ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი“ (მის: ქ. თბილისი, ბელიაშვილის ქ. N78)
პროგრამის ხელმძღვანელი -არჩილ ხომასურიძე, კვოტა - 3
კლინიკური ბაზები:
 შ.პ.ს. „აკად. ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო
ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ნ.ბოხუას ქ. N12, ლუბლიანას ქ. N66);
 შ.პ.ს. რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი „უნივერსი“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N2/6);
 შ.პ.ს. „ი.ჟორდანიას სახელობის რეპროდუქტოლოგიის ინსტიტუტიხელმძღვანელი პროფესორი არჩილ ხომასურიძე’’ (ქ. თბილისი, თ.
მღვდლის ქ.№13);
 შ.პ.ს. ,,აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შ.პ.ს.
კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი’’ (ქ.
თბილისი, თ. მღვდლის ქ.№13) ;
 სს „ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი“
(მის: ქ. თბილისი, წინანდლის ქუჩა N27);
 შ.პ.ს.
აკად.
ვ.
ივერიელის
სახელობის
ენდოკრინოლოგიამეტაბოლოგია-დიეტოლოგიის
ცენტრი
„ენმედიცი“
(ქ.თბილისი,
წინანდლის ქ.N9);
 შ.პ.ს. „ინ ვიტრო განაყოფიერების ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ლუბლიანას
ქ. N2/6);
 ააიპ „პერინატოლოგია“ (ქ.თბილისი, გორგასლის ქ. N93).
2. შ.პ.ს. „ი.ჟორდანიას სახელობის რეპროდუქტოლოგიის ინსტიტუტიხელმძღვანელი პროფესორი არჩილ ხომასურიძე’’ (მის: ქ. თბილისი,
თევდორე მღვდლის ქ.N13);
პროგრამის ხელმძღვანელი -ლალი ფხალაძე, კვოტა - 6
კლინიკური ბაზები:
 ს.ს. „ჩაჩავას კლინიკა“ (ქ. თბილისი, კოსტავას ქ.N38);
 შ.პ.ს. ,,ქართულ-ამერიკული რეპროდუქციული კლინიკა რეპროარტი’’
(ქ. თბილისი, ს.ცინცაძის ქ. N23);
 შ.პ.ს. „ინ ვიტრო განაყოფიერების ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ლუბლიანას
ქ. N2/6).
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„კარდიოლოგია“:
1. სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ (მის:
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N 33);
პროგრამის ხელმძღვანელი – ირაკლი მეგრელაძე, კვოტა - 54
კლინიკური ბაზები:
 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ.თბილისი, გუდამაყრის ქ.N4);
 შ. პ.ს. „ამტელ ჰოსპიტალი პირველი კლინიკური“ (ქ. თბილისი,
წინანდლის ქ.N9);
 შ.პ.ს.

„თბილისის

ცენტრალური

საავადმყოფო“

(ქ.

თბილისი,

ლუბლიანას ქ.N5);
 შ.პ.ს.

„ისრაელ-საქართველოს

სამედიცინო

კვლევითი

კლინიკა

ჰელსიკორი“ (ქ. თბილისი, თევდორე მღვდლის N13);
შ.პ.ს. ,,ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა’’ (ქ. თბილისი,
უზნაძის ქ. N103);
 შ.პ.ს. „ჯანმრთელობის ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ყაზბეგის გამზ. N14/ბ);
შ.პ.ს. ,,მედკაპიტალი’’ (ქ.თბილისი, გამრეკელის ქ. N19);
 შ.პ.ს. ,,პერსონალიზებული მედიცინის ინსტიტუტი’’ (ქ. თბილისი, ვაჟაფშაველას გამზ.N83/11);
 სსიპ „გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი“ (ქ. გორი, ჭავჭავაძის ქ.N56);
 სს „საჩხერის საავადმყოფო–პოლიკლინიკური გაერთიანება“ (ქ. საჩხერე,
ივ.გომართელის ქ. N17);
 შ.პ.ს. „გორმედი“ (ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი N14);
 შ.პ.ს. ,,პრემიუმ მედსერვისი’’ (ქ.თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. N33ბ);
 შ.პ.ს. „მცხეთის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. N20);
 ა(ა)იპ

“საქართველოს

უპოვართათვის

საპატრიარქოს

და მისი განვითარების

თერაპიული
ფონდი”

კლინიკა

(ქ. თბილისი,

წინანდლის ქ. N9);
 შ.პ.ს. „აკად. ყიფშიძის სახ. ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ.
თბილისი, ვაჟა–ფშაველას გამზ. N29);
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 შ.პ.ს. „ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ.
თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 29-31-33);
 შ.პ.ს. „ნიუ ჰოსპიტალს“ (ქ.თბილისი, კრწანისის ქ. N12);
 ა(ა)იპ „ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N35);
 შ.პ.ს. „თბილისის გულის ცენტრი’’ (ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.
N83/11);
 შ.პ.ს. „კლინიკა-ლჯ“ (ქ. ქუთაისი, ჩეჩელაშვილის ქ. N6ა);
 შ.პ.ს. „თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების

დასავლეთის

რეგიონული ცენტრი“ (ქ. ქუთაისი, ფოთის ქ. N 40);
 შ.პ.ს. „N5 კლინიკური საავადმყოფო“ (ქ.თბილისი, თემქა, XI მკ/რ, I კვ);
 შ.პ.ს. „ქუთაისის ცენტრალური საავადმყოფო“ (ქ.ქუთაისი, სოლომონ
პირველის ქ. N10);
 შ.პ.ს. „მცხეთის სამედიცინო ცენტრი“ (მის: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ.N20);
 შ.პ.ს. „ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი“ (ქ.
თბილისი, ჩაჩავას ქ.N1);
 შ.პ.ს. ,,აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შ.პ.ს.
კლინიკური

მედიცინის

სამეცნიერო-კვლევითი

ინსტიტუტი’’

(ქ.

თბილისი, თ. მღვდლის ქ.№13);
 შ.პ.ს. ,,ღია გული“ (ქ. თბილისი, თემქა, XI მკ/რ, I კვ).
2. შ.პ.ს.

,,წმინდა

მიქაელ

მთავარანგელ ოზის

მრავალპროფილიანი კლინიკური საავადმყოფო’’

სახელობის

(მის: ქ. თბილისი,

ლუბლიანას ქ. N33)
პროგრამის ხელმძღვანელი – ანა რეხვიაშვილი, კვოტა - 12
კლინიკური ბაზები:
 ა(ა)იპ „ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N35);
 შ.პ.ს. „ბოხუას სახელობის
თბილისი, ჩაჩავას ქ.N1);

კარდიოვასკულარული

ცენტრი“

3. შ.პ.ს. „თბილისის გულისა და სისხლძარღვთა კლინიკა“

(ქ.

(მის: ქ.

თბილისი, ლუბლიანას ქ.N18/20)
პროგრამის ხელმძღვანელი –თამაზ შაბურიშვილი, კვოტა - 7
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4. შ.პ.ს.

კარდიოლოგიური კლინიკა

,,გული’’ (მის: ქ. თბილისი,

წინანდლის ქ. N9)
პროგრამის ხელმძღვანელი –ია ავალიანი, კვოტა - 18
კლინიკური ბაზები:
 შ.პ.ს. „ქ. თბილისის N25 მოზრდილთა პოლიკლინიკა“ (თბილისი,
ჭიჭინაძის ქ. N11);
 ავადმყოფთა მომსახურე სასულიერო პირთა ორდენის (კამილიელები)
ფილიალი

საქართველოში

პოლიკლინიკა

„კაცთა

მაცხოვარი“

(ქ.

თბილისი, თემქის დასახლება XI მიკრ., II კვარტალი, ანაპის 414-ე
დივიზიის ქუჩა N11);
 ს.ს. „რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო“ (ქ.რუსთავი, წმინდა ნინოს
ქ. №3).

5. შ.პ.ს. „ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი“ (მის:(ქ.
თბილისი, ჩაჩავას ქ.N1);
პროგრამის ხელმძღვანელი –ზურაბ ფაღავა, კვოტა - 6
კლინიკური ბაზები:
 შ.პ.ს.

„თბილისის

ცენტრალური

საავადმყოფო“

(ქ.

თბილისი,

ლუბლიანას ქ.N5);
 შ.პ.ს. ,,აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური
საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N29).

6. შ.პ.ს. ,,ვივამედი’’ (მის: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი, მე–12 კმ
ნაკვეთი 14/470)
პროგრამის ხელმძღვანელი - კახა ნადარაია, კვოტა - 4

7. სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (მის:ქ. ბათუმი, ბაგრატიონის ქ. N125)
პროგრამის ხელმძღვანელი –გიორგი ნიკოლაიშვილი, კვოტა - 11
კლინიკური ბაზა:
 სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (ქ. თბილისი, ქინძმარაულის 1 შესახ. N1);
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 სს „ევექსის კლინიკები’’ (ქ.თბილისი, გლდანი, მიკრო/რაიონი I,
კარტოგრაფიული ფაბრიკის მიმდებარედ);
 სს „ევექსის კლინიკები“ (ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.№40);
 შ.პ.ს. „კავკასიის მედიცინის ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქ.N23).
8. ა(ა)იპ „ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი“ (მის: ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N35)
პროგრამის ხელმძღვანელი - ეკატერინე დაუშვილი, კვოტა - 9
კლინიკური ბაზა:
 შ.პ.ს.

მიქაელ

,,წმინდა

მრავალპროფილიანი

მთავარანგელოზის

კლინიკური

საავადმყოფო’’

სახელობის
(ქ .

თბილისი,

ლუბლიანას ქ. N33).
9. სს ,,კ.ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური
ქირურგიის

ეროვნული

ცენტრი’’

(მის:

ქ.

თბილისი,

ჩაჩავას

ქ.

N5/ლუბლიანას ქ.N29)
პროგრამის ხელმძღვანელი-ლია ხოსროშვილი, კვოტა - 3
კლინიკური ბაზა:
 შ.პ.ს. ,,ღია გული“ (ქ. თბილისი, თემქა, XI მკ/რ, I კვარტალი).
10. შ.პ.ს. „თიმი-თბილისის მედიცინის ინსტიტუტი“ (მის: ქ. თბილისი,
სულხან ცინცაძის ქ.N16)
პროგრამის ხელმძღვანელი - ცირა ქრისტესიაშვილი, კვოტა - 6
კლინიკური ბაზა:
 შ.პ.ს. „პინეო სამედიცინო ეკოსისტემა“ (მის: ქ. თბილისი ვ. გორგასალის
ქ. N93).

„ნეფროლოგია“:
1. სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ (მის:
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N33)
პროგრამის ხელმძღვანელი – ირმა ჭოხონელიძე, კვოტა - 18
კლინიკური ბაზები:
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 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ.თბილისი, გუდამაყრის ქ.N4);
 შ.პ.ს. „ამტელ ჰოსპიტალი პირველი კლინიკური“ (ქ. თბილისი,
წინანდლის ქ.N9);
 შ.პ.ს.

„თბილისის

ცენტრალური

საავადმყოფო“

(ქ.

თბილისი,

ლუბლიანას ქ.N5);
 შ.პ.ს.

„ისრაელ-საქართველოს

სამედიცინო

კვლევითი

კლინიკა

ჰელსიკორი“ (ქ. თბილისი, თევდორე მღვდლის N13);
შ.პ.ს. ,,ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა’’ (ქ. თბილისი,
უზნაძის ქ. N103);
 შ.პ.ს. „ჯანმრთელობის ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ყაზბეგის გამზ. N14/ბ);
შ.პ.ს. ,,მედკაპიტალი’’ (ქ.თბილისი, გამრეკელის ქ. N19);
 შ.პ.ს. ,,პერსონალიზებული მედიცინის ინსტიტუტი’’ (ქ. თბილისი, ვაჟაფშაველას გამზ.N83/11);
 სსიპ „გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი“ (ქ. გორი, ჭავჭავაძის ქ.N56);
 სს „საჩხერის საავადმყოფო–პოლიკლინიკური გაერთიანება“ (ქ. საჩხერე,
ივ.გომართელის ქ. N17);
 შ.პ.ს. „გორმედი“ (ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი N14);
 შ.პ.ს. ,,პრემიუმ მედსერვისი’’ (ქ.თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. N33ბ);
 შ.პ.ს. „მცხეთის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. N20);
 ა(ა)იპ

“საქართველოს

უპოვართათვის

საპატრიარქოს

და მისი განვითარების

თერაპიული
ფონდი”

კლინიკა

(ქ. თბილისი,

წინანდლის ქ. N9);
 შ.პ.ს. „აკად. ყიფშიძის სახ. ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ.
თბილისი, ვაჟა–ფშაველას გამზ. N29);
 შ.პ.ს. „ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ.
თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 29-31-33);
 შ.პ.ს. „ნიუ ჰოსპიტალს“ (ქ.თბილისი, კრწანისის ქ. N12);
 ა(ა)იპ „ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N35);
 შ.პ.ს. „თბილისის გულის ცენტრი’’ (ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.
N83/11);
 შ.პ.ს. „კლინიკა-ლჯ“ (ქ. ქუთაისი, ჩეჩელაშვილის ქ. N6ა);
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 შ.პ.ს.

„თანამედროვე

სამედიცინო

ტექნოლოგიების

დასავლეთის

რეგიონული ცენტრი“ (ქ. ქუთაისი, ფოთის ქ. N 40);
 შ.პ.ს. „N5 კლინიკური საავადმყოფო“ (ქ.თბილისი, თემქა, XI მკ/რ, I კვ);
 შ.პ.ს. „მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი საუნივერსიტეტო
კლინიკა“ (ქ. თბილისი, წინანდლის ქ. N9);
 შ.პ.ს.

,,ნეფროლოგიის

განვითარების

კლინიკური

ცენტრი’’

(ქ.თბილისი, წინანდლის ქ.N9);
 სს ,,ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი’’ (ქ.
თბილისი, წინანდლის ქუჩა N27).
„ენდოკრინოლოგია“:
1. სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ (მის:
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N33);
პროგრამის ხელმძღვანელი – დავით მეტრეველი, კვოტა - 22
კლინიკური ბაზები:
 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ.თბილისი, გუდამაყრის ქ.N4);
 სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის გივი
ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა“ (ქ.თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N33);
 შ.პ.ს. „ამტელ ჰოსპიტალი პირველი კლინიკური“ (ქ. თბილისი,
წინანდლის ქ.N9);
 შ.პ.ს. „თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ.N5);
 შ.პ.ს. „ისრაელ-საქართველოს სამედიცინო კვლევითი კლინიკა
ჰელსიკორი“ (ქ. თბილისი, თევდორე მღვდლის N13);
შ.პ.ს. ,,ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა’’ (ქ. თბილისი,
უზნაძის ქ. N103);
 შ.პ.ს. „ჯანმრთელობის ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ყაზბეგის გამზ. N14/ბ);
შ.პ.ს. ,,მედკაპიტალი’’ (ქ.თბილისი, გამრეკელის ქ. N19);
 შ.პ.ს. ,,პერსონალიზებული მედიცინის ინსტიტუტი’’ (ქ. თბილისი, ვაჟაფშაველას გამზ.N83/11);
 სსიპ „გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი“ (ქ. გორი, ჭავჭავაძის ქ.N56);
 სს „საჩხერის საავადმყოფო–პოლიკლინიკური გაერთიანება“ (ქ. საჩხერე,
ივ.გომართელის ქ. N17);
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 შ.პ.ს. „გორმედი“ (ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი N14);
 შ.პ.ს. ,,პრემიუმ მედსერვისი’’ (ქ.თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. N33ბ);
 შ.პ.ს. „მცხეთის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. N20);
 ა(ა)იპ
“საქართველოს
საპატრიარქოს
თერაპიული
კლინიკა
უპოვართათვის
და მისი განვითარების ფონდი” (ქ. თბილისი,
წინანდლის ქ. N9);
 შ.პ.ს. „აკად. ყიფშიძის სახ. ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ.
თბილისი, ვაჟა–ფშაველას გამზ. N29);
 შ.პ.ს. „ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ.
თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 29-31-33);
 შ.პ.ს. „ნიუ ჰოსპიტალს“ (ქ.თბილისი, კრწანისის ქ. N12);
 ა(ა)იპ „ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N35);
 შ.პ.ს. „თბილისის გულის ცენტრი’’ (ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.
N83/11);
 შ.პ.ს. „კლინიკა-ლჯ“ (ქ. ქუთაისი, ჩეჩელაშვილის ქ. N6ა);
 შ.პ.ს. „თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების დასავლეთის
რეგიონული ცენტრი“ (ქ. ქუთაისი, ფოთის ქ. N 40);
 შ.პ.ს. „N5 კლინიკური საავადმყოფო“ (ქ.თბილისი, თემქა, XI მკ/რ, I კვ);
 შ.პ.ს. „დავით მეტრეველის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. თბილისი,
წინანდლის ქ. N9);
 სამედიცინო ცენტრი „მედელიტი“ (ქ. თბილისი, ყაზბეგის გამზ. N34);
 შ.პ.ს. „კლინიკა კორტექსი“ (ქ. თბილისი, ნუცუბიძის ქ. N72);
 შ.პ.ს. „დიაკორი“ (ქ. თბილისი, ლუბლიანას N5);
 შ.პ.ს.
აკად.
ვ.
ივერიელის
სახელობის
ენდოკრინოლოგიამეტაბოლოგია-დიეტოლოგიის ცენტრი „ენმედიცი“ (ქ. თბილისი,
წინანდლის ქ.N9).
2. სსიპ

„ივანე

ჯავახიშვილის

სახელობის

თბილისის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტი“ (მის: ქ. თბილისი, ბელიაშვილის ქ. N78)
პროგრამის ხელმძღვანელი – ელენე გიორგაძე, კვოტა - 6
კლინიკური ბაზები:
 შ.პ.ს.

,,ენდოკრინოლოგიის

ეროვნული

ინსტიტუტი’’

(ქ.თბილისი,

ლუბლიანას ქ.N13/ჭიაურელის 6);
 შ.პ.ს.

„წმინდა

მიქაელ

მთავარანგელოზის

სახელობის

მრავალპროფილიანი კლინიკური საავადმყოფო“ (ქ.თბილისი, ლუბლიანას
ქ.N33);
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 შ.პ.ს. „თბილისის გულისა და სისხლძარღვთა კლინიკა“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ.N18/20).

3. შ.პ.ს. „ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტი“ (მის: ქ.თბილისი,
ლუბლიანას ქ.N13/ჭიაურელის 6)
პროგრამის ხელმძღვანელი – ქეთევან ასათიანი, კვოტა - 16
კლინიკური ბაზა:
 შ.პ.ს.

„წმინდა

მრავალპროფილიანი

მიქაელ
კლინიკური

მთავარანგელოზის
საავადმყოფო”

სახელობის
(ქ.

თბილისი,

ლუბლიანას ქ. N33);
 შ.პ.ს. „აკადემიკოს ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული
სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ნ.ბოხუას ქ.N12, ლუბლიანას ქ.N66).

4. შ.პ.ს. „ავერსის კლინიკა“ (მის: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.N27ბ)
პროგრამის ხელმძღვანელი – ნინო ესაკია კვოტა - 5
5. შ.პ.ს. „პ. შოთაძის სახ. თბილისის სამედიცინო აკადემია“ (მის:
ქ.თბილისი, ქეთევან წამებულის გამზ. N51/2);
პროგრამის ხელმძღვანელი – ნატალია ასათიანი, კვოტა - 6
კლინიკური ბაზები:
 შ.პ.ს. „დიაბეტის კვლევის ეროვნული ცენტრი“ (ქ.თბილისი, ჩაჩავას
N1);
 შ.პ.ს. „გადაუდებელი ქირურგიისა და ტრავმატოლოგიის ცენტრი” (ქ.
თბილისი, წინანდლის ქ.N9);
 შ.პ.ს. „აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური
საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N29);
 ბერძნული

სამეიდიცინო ფონდი „ჰიპოკრატე“ (ქ. თბილისი, ე.

ნინოშვილის ქ. N23);
 ს.ს. „იავნანა“ (ქ. გორი, ჭავჭავაძის ქ. N104).
6. სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები’’ (მის: ქ. ბათუმი, ბაგრატიონის ქ. N125);
პროგრამის ხელმძღვანელი –სალომე ღლონტი, კვოტა - 13
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კლინიკური ბაზები:
 შ.პ.ს. „აკად. ზ. ცხაკაიას სახელობის დასავლეთ საქართველოს
ინტერვენციული

მედიცინის

ეროვნული

ცენტრი“

(ქ.

ქუთაისი,

ჯავახიშვილის ქ. N83ა);
 სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები’’ (ქ. ქუთაისი, ოცხელის ქ.N2);
 სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები’’ (ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. N21ა);
 სს ,,ევექსის კლინიკები’’ (ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.№40);
 შ.პ.ს. „კავკასიის მედიცინის ცენტრი“ (ქ. თბილისი, პ. ქავთარაძის ქუჩა
N23).

„საოჯახო მედიცინა”:
1. სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ (მის:
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N 33);
პროგრამის ხელმძღვანელი – გივი ჯავაშვილი, კვოტა - 72
კლინიკური ბაზები:
 სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი-ს საოჯახო
მედიცინის ცენტრი” (ქ.თბილისი, ვაჟა–ფშაველას გამზ.N33/29ა);
 ს.ს. „კურაციო“ (ქ. თბილისი, ლორთქიფანიძის ქ. N31);
 შ.პ.ს. „მედიკორი“ (ქ. თბილისი, პოლიქკოვსკაის ქ. N6);
 შ.პ.ს. ,Medison’’ (ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 83/11);
 შ.პ.ს. ,Medison’’ (ქ. თბილისი, ა. გობრონიძის ქ.N27);
 შ.პ.ს. ,Medison’’ (ქ. თბილისი, კალოუბნის ქ. N12);
 შ.პ.ს. „ქუთაისის დ. ნაზარიშვილის სახელობის საოჯახო მედიცინის და
საოჯახო მედიცინის რეგიონალური სასწავლო ცენტრი“ (ქ. ქუთაისი ,
თამარ მეფის ქ. N5/7);
 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ.თბილისი, გუდა მაყრის ქ.N4);
 შ.პ.ს. „აკად. ნ.ყიფშიძის სახ. ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა“
(ქ. თბილისი, ვაჟა–ფშაველას გამზ. N29);
 შ.პ.ს. „ნიუ ჰოსპიტალს“ (ქ.თბილისი, კრწანისის ქ. N12);
 შ.პ.ს. „N5 კლინიკური საავადმყოფო“ (ქ.თბილისი, თემქა, XI მკ/რ - ნი, I
კვ);
 სს „ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი“
(ქ. თბილისი, აჭარის ქ. N8);
34

 შ.პ.ს. „თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N5);
 შ.პ.ს. „დავით მეტრეველის სამედიცინო ცენტრი“(ქ. თბილისი,
წინანდლის ქ.N9);
 შ.პ.ს. „კლინიკა კორტექსი“ (ქ. თბილისი, ნუცუბიძის ქ. N72);
 შ.პ.ს. სამედიცინო ცენტრი
„მედელიტი“ (ქ. თბილისი, ყაზბეგის
გამზ.N34);
 ს.ს.
„ინფექციური
პათოლოგიის,
შიდსისა
და
კლინიკური
იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი”
(ქ. თბილისი,
ყაზბეგის გამზ. N16);
 შ.პ.ს. „აკადემიკოს ვახტანგ ბოჭორიშვილის კლინიკა“ (ქ. თბილისი, ალ.
ყაზბეგის გამზ. N16);
 შ.პ.ს.
,,მ. ზოდელავას ჰემატოლოგიური ცენტრი” (ქ. თბილისი,
თევდორე მღვდლის ქ. N13);
 სს „უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი’’ (ქ. თბილისი, ლისის ტბის
მიმდებარე N4);
 შ.პ.ს. ,,პერსონალიზებული მედიცინის ინსტიტუტი’’ (ქ. თბილისი, ვაჟაფშაველას გამზ.N83/11);
 შ. პ.ს. „ამტელ ჰოსპიტალი პირველი კლინიკური“ (ქ. თბილისი,
წინანდლის ქ.N9);
 შ.პ.ს. „ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ.
თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 29-31-33);
 სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის გივი
ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა“ (ქ.თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N33);
 შ.პ.ს. ,,იმედის კლინიკა”
(ქ. თბილისი, სოფელი დიღომი,
ვეფხისტყაოსნის ქ. N38);
 შ.პ.ს. ,,გლობალმედ’’ (მის: ქ. თბილისი, ყიფშიძის ქ.3ბ);
 შ.პ.ს. ,,დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი” (ქ. თბილისი,
მარიჯანის ქ. №2/ბ);
 შ.პ.ს. „პირველი სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ც. დადიანის ქ.
№255);
 შ.პ.ს. „პინეო სამედიცინო ეკოსისტემა“ (ქ. თბილისი ვ. გორგასალის ქ.
N93);
 შ.პ.ს. „ბაიები“ (ქ. თბილისი, ჟ. კალანდაძის ქ. N10);
 შ.პ.ს. „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის
ცენტრი“ (ქ. თბილისი, პეტრე ქავთარაძის ქუჩის ჩიხი N2);
 შ.პ.ს. „კლინიკური ონკოლოგიის ინსტიტუტი“
(ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ.N5);
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 შ.პ.ს. „თბილისის ონკოლოგიური დისპანსერი“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ.N5);
 შ.პ.ს. „ახალი მზერა“ (ქ. თბილისი, ლ.მიქელაძის ქ.N19);
შ.პ.ს. „აიქიუ კლინიკა“ (ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ, კვარტალი 6,
კორპუსი 5ა);
 შ.პ.ს. „მედიქლაბჯორჯია“ (ქ. თბილისი, ტაშკენტის ქ.N 22/ა);
 შ.პ.ს. „ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი ჯაფარიძექევანიშვილის კლინიკა“ (ქ. თბილისი, თევდორე მღვდლის ქ. N13);
 შ.პ.ს. „დედათა და ბავშვთა სამკურნალო–პროფილაქტიკური ცენტრი“
(ქ. თბილისი, მიცკევიჩის ქ. N29/ა);
2. შ.პ.ს ,,დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტი“
(მის: ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ.№2/6)
პროგრამის ხელმძღვანელი – მარიამ სუპატაშვილი, კვოტა - 10
კლინიკური ბაზები:
 შ.პ.ს. „საოჯახო მედიცინის ქართულ - ამერიკული კლინიკა“ (ქ.
თბილისი, ბერბუკის ქ.N10);
 ს.ს ,,ტუბერკოლოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი“
(ქ. თბილისი, აჭარის ქ.N8);
 შ.პ.ს. ,,მედიქლაბჯორჯია“ (ქ. თბილისი, ტაშკენტის ქ.№22/ა);
 შ.პ.ს. ,,ნეოგენი’’ (ქ. თბილისი, გობრონიძის ქ.N27);
 შ.პ.ს. „აკადემიკოს ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული
სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ნ.ბოხუას ქ.N12, ლუბლიანას ქ.N66);
 შ.პ.ს.
„მედინვესტი-ჰემატოლოგიისა
და
ტრანსფუზიოლოგიის
ინსტიტუტი“ (ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქუჩის ჩიხი N4);
 ს.ს.
„ინფექციური
პათოლოგიის,
შიდსისა
და
კლინიკური
იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ალ.
ყაზბეგის გამზ.N16).
3. შ.პ.ს. „საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო ცენტრი“ (მის: ქ.
თბილისი, წინამძღვრიშვილის ქ.№57, ჯავახიშვილის ქ.№43)
პროგრამის ხელმძღვანელი – ირინე ქაროსანიძე, კვოტა - 6
კლინიკური ბაზები:
 ს.ს. ,,ტუბერკოლოზისა და ფილტვის დაავადებათა
ცენტრი“ (ქ. თბილისი, აჭარის ქ. N8);
 ს.ს.

„ინფექციური

პათოლოგიის,

შიდსისა

და

ეროვნული
კლინიკური

იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი” (ქ. თბილისი, ალ.
ყაზბეგის გამზ. N16);
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 ს.ს. „უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ლისის ტბის
მიმდებარე ტერიტორია N4);
 შ.პ.ს. „მედიქლაბჯორჯია“ (ქ. თბილისი, ტაშკენტის ქ. N22ა);
 შ.პ.ს. „რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი“ (ქ. რუსთავი,
წმინდა ნინოს ქ. N5);
 ააიპ „სამედიცინო სოციალურ-ეკონომიკურ და კულტურულ საკითხთა
ცენტრი - ურანტი“

(ქ. თბილისი, ნუცუბიძის ფერდ. 5 მიკრორაიონი

კორპ. 2 ა).

„ოფთალმოლოგია”:
1. სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი” (მის:
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N 33)
პროგრამის ხელმძღვანელი – მერაბ დვალი, კვოტა - 16
კლინიკური ბაზები:
 შ.პ.ს. „ახალი მზერა“ (ქ. თბილისი, ლ.მიქელაძის ქ.N19);
 შ.პ.ს. „აიქიუ კლინიკა“ (ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ, კვარტალი 6,
კორპუსი 5ა);
 შ.პ.ს. „ნიუ ჰოსპიტალს“ (ქ.თბილისი, კრწანისის ქ. N12);
 სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის გივი
ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა“ (ქ.თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N33).
2. სსიპ „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი” (მის: ქ. თბილისი, ბელიაშვილის ქ. N78)
პროგრამის ხელმძღვანელი – მიხეილ ომიაძე, კვოტა - 6
კლინიკური ბაზა:
 შ.პ.ს. „ნიუ ჰოსპიტალს” (ქ. თბილისი, კრწანისის ქ.N21/გორგასლის
ქ.N71);
 შ.პ.ს. „კავკასიის მედიცინის ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქ. N23).
3. შ.პ.ს.

თვალის

მიკროქირურგიის

ჯავრიშვილის

კლინიკა

„ოფთალმიჯი“ (მის: ქ. თბილისი, ნინო ჯავახიშვილის ქ. N7)
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პროგრამის ხელმძღვანელი –არსენ შურღაია, კვოტა - 12
4. შ.პ.ს. „ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი - მზერა“ (მის: ქ. თბილისი,
წინანდლის ქ.N9)
პროგრამის ხელმძღვანელი – გიორგი ჩიჩუა , კვოტა - 6
5. შ.პ.ს. „კავკასიის მედიცინის ცენტრი’’ (მის: ქ.თბილისი, პ.ქავთარაძის
ქუჩა N23)
პროგრამის ხელმძღვანელი – თამარ ოდიშარია , კვოტა - 12
6. შ.პ.ს. ,,ვივამედი’’ (მის: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი, მე–12 კმ
ნაკვეთი 14/470)
პროგრამის ხელმძღვანელი- თინა გაბაშვილი, კვოტა - 1
7. შ.პ.ს. „ავერსის კლინიკა“ (მის: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.N27ბ)
პროგრამის ხელმძღვანელი – გიორგი პეტრიაშვილი, კვოტა - 2
კლინიკური ბაზა:
 შ.პ.ს. „თვალის ლაზერული ცენტრი“ (ქ. ბათუმი, ტაბიძის ქ.N2ა).

„ოტორინოლარინგოლოგია”:
1. სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი” (მის:
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N 33)
პროგრამის ხელმძღვანელი – შოთა ჯაფარიძე, კვოტა - 12
კლინიკური ბაზები:
 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ.თბილისი, გუდამაყრის ქ.N4);
 შ. პ.ს. „ამტელ ჰოსპიტალი პირველი კლინიკური“ (ქ. თბილისი,
წინანდლის ქ.N9);
 შ.პ.ს. „მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო
კლინიკა“ (ქ. თბილისი, წინანდლის ქ.N9);
 შ.პ.ს. „ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი ჯაფარიძექევანიშვილის კლინიკა“ (ქ. თბილისი თევდორე მღვდლის ქ. N13);
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 ს.ს. „უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი’’ (ქ. თბილისი, ლისის ტბის
მიმდებარე N4);
 შ.პ.ს. „კლინიკური ონკოლოგიის ინსტიტუტი“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ.N5);
 შ.პ.ს. „თბილისის ონკოლოგიური დისპანსერი“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ.N5);
 შ.პ.ს. ,,ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი’’ (ქ. თბილისი,
ლისის ტბის მიმდებარე N4).

2. შ.პ.ს. „ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი ჯაფარიძექევანიშვილის კლინიკა“ (მის:ქ.თბილისი, თევდორე მღვდლის ქ.N13)
პროგრამის ხელმძღვანელი: მიხეილ ჯაში, კვოტა - 4
კლინიკური ბაზები:
 შ.პ.ს. „ნიუ ჰოსპიტალს“ (ქ. თბილისი, კრწანისის ქ. N12);
 შ.პ.ს .„ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი“ (ქ. თბილისი,
ლისის ტბის მიმდებარე N4).
3. შ.პ.ს. ,,ვივამედი’’ (მის: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი, მე–12 კმ
ნაკვეთი 14/470);
პროგრამის ხელმძღვანელი-მერაბ ხვადაგიანი, კვოტა - 3
4. შ.პ.ს.

„ოტორინოლარინგოლოგიის

ქართულ-ფრანგული

სამედიცინო

და

თავ-კისრის

ცენტრი

ქირურგიის

ხუჯაძე-გოგნიაშვილის

კლინიკა“ (მის: ქ. თბილისი, დ. უზნაძის ქ. N103)
პროგრამის ხელმძღვანელი- მიხეილ ხუჯაძე, კვოტა - 4
კლინიკური ბაზა:
 შ.პ.ს. „ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა“ (ქ. თბილისი,
დ. უზნაძის ქ. N103).
„უროლოგია“:
1. სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი” (მის:
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N 33).
პროგრამის ხელმძღვანელი – დავით ქოჩიაშვილი, კვოტა - 12
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კლინიკური ბაზები:
 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ.თბილისი, გუდამაყრის ქ.N4);
 შ.პ.ს. „გადაუდებელი ქირურგიისა და ტრავმატოლოგიის ცენტრი“
(ქ.თბილისი, წინანდლისქ. N9);
 შ.პ.ს. ,,თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N5);
 შ.პ.ს. ,,გიდმედი’’ (ქ. თბილისი ლუბლიანას ქ.N 2/6);
 შ.პ.ს. „პინეო სამედიცინო ეკოსისტემა“ (ქ. თბილისი ვ. გორგასალის ქ.
N93);
 სს „ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი“
(ქ.თბილისი, წინანდლის ქ.N27);
 შ.პ.ს. ,,ემ-ემ-ტე ჰოსპიტალი’’ (ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ. N5);

2.

სსიპ „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი“ (მის: ქ. თბილისი, ბელიაშვილის ქ. N78)
პროგრამის ხელმძღვანელი – თეიმურაზ ჩიგოგიძე, კვოტა - 4
კლინიკური ბაზები:
 სს ,,ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი’’ (ქ.
თბილისი, წინანდლის ქუჩა N27);
მიქაელ
 შ.პ.ს.
,,წმინდა
მრავალპროფილიანი

კლინიკური

მთავარანგელოზის
საავადმყოფო’’

სახელობის
(ქ.

თბილისი,

ლუბლიანას ქ. N33).
3. შ.პ.ს. „ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი“
(მის: ქ.თბილისი, წინანდლის ქ.N27);
პროგრამის ხელმძღვანელი – გიორგი მანაგაძე, კვოტა - 7
კლინიკური ბაზები:
 შ.პ.ს. „ამტელ ჰოსპიტალ პირველი კლინიკური“ (ქ. თბილისი,
წინანადლის ქ. N9);
 შ.პ.ს. „ლითოტრიფსია“ (ქ. თბილისი, წინანადლის ქ. N27);
 შ.პ.ს. „სხივი“ (ქ. თბილისი, წინანადლის ქ. N27).
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„ზოგადი ქირურგია“:
1. სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ (მის:
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N33).
პროგრამის ხელმძღვანელი – ნოდარ ლომიძე, კვოტა - 33
კლინიკური ბაზები:
 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ.თბილისი, გუდამაყრის ქ.N4);
 შ.პ.ს. „აკად. ნ.ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო
კლინიკა“ (ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.N29);
 შ.პ.ს. „გადაუდებელი ქირურგიისა და ტრავმატოლოგიის ცენტრი“
(ქ.თბილისი, წინანდლის ქ. N9);
 შ.პ.ს. „ამტელ ჰოსპიტალ პირველი კლინიკური“

(ქ. თბილისი,

წინანდლის ქ. N9);
 შ.პ.ს.

,,მაღალი

სამედიცინო

ტექნოლოგიების

ცენტრი,

საუნივერსიტეტო კლინიკა” (ქ.თბილისი, წინანდლის ქ. N 9);
 შ.პ.ს.

,,თბილისის

ცენტრალური

საავადმყოფო“

(ქ.

თბილისი,

ლუბლიანას ქ. N5);
 შ.პ.ს. ,,ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა’’ (ქ. თბილისი,
უზნაძის ქ.N103);
 შ.პ.ს. ,,გიდმედი’’ (ქ. თბილისი ლუბლიანას ქ.N 2/6);
 შ.პ.ს.

,,თბილისის ზღვის ჰოსპიტალი’’ (ქ.თბილისი,
ვარკეთილი-3, IV მკ/რ -ის მიმდებარედ, ნაკვეთი 14/430);

დასახლება

 სსიპ „გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი“ (ქ. გორი, ჭავჭავაძის ქ.N56);
 შ.პ.ს. „გორმედი“(ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი N14);
 შ.პ.ს. „მცხეთის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. N20);
 შ.პ.ს. „კლინიკა-ლჯ“ (ქ. ქუთაისი, ჩეჩელაშვილის ქ. N6ა);
 შ.პ.ს. „თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების

დასავლეთის

რეგიონული ცენტრი“ (ქ. ქუთაისი, ფოთის ქ. N 40);
 სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის გივი
ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა“ (ქ.თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N33);
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 სსიპ

,,თბილისის

სახელმწიფო

სამედიცინო

უნივერსიტეტი’’-ს

სასამართლო მედიცინის დეპარტამენტი (ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას
გამზ.N33, II სასწავლო კორპუსი, II სართული);
 შ.პ.ს. „კუზანოვის კლინიკა Kuzanov clinic LLC’’ (ქ. თბილისი, პეკინის
ქ.N5);
 შ.პ.ს. „ნიუ ჰოსპიტალს“ (ქ. თბილისი, კრწანისის ქ.N12);
 შ.პ.ს. „ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ.
თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 29-31-33);
 შ.პ.ს. „ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი“ (ქ.
თბილისი, ჩაჩავას ქ.N1);
 ა(ა)იპ „ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N35);
 შ.პ.ს. „პირველი სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ც. დადიანის ქ.
№255);
 შ.პ.ს.

„იმედის

კლინიკა“

(ქ.

თბილისი,

სოფელი

დიღომი,

ვეფხისტყაოსნის ქ. N38);
 შ.პ.ს. „პინეო სამედიცინო ეკოსისტემა“ (ქ. თბილისი ვ. გორგასალის ქ.
N93);
 სს „ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი“
(ქ.თბილისი, წინანდლის ქ.N27);
 შ.პ.ს. ,,ემ-ემ-ტე ჰოსპიტალი’’ (ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. N5);
 შ.პ.ს. ,,მედიქლაბჯორჯია“ (ქ. თბილისი, ტაშკენტის ქ.№22/ა);
 შ.პ.ს. ,,ტოტალ შარმ’’ (ქ. თბილისი, ვ.ორბელიანის ქ.№18);
 შ.პ.ს.

„კლინიკური

ონკოლოგიის

ინსტიტუტი“

(ქ.

თბილისი,

ლუბლიანას ქ.N5);
 შ.პ.ს. ,,ღია გული“ (ქ. თბილისი, თემქა, XI მკ/რ, I კვ);
 შ.პ.ს. ,,თეომედი’’ (ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ.N14/ბ).
2. შ.პ.ს.

,,წმინდა

მრავალპროფილიანი

მიქაელ
კლინიკური

მთავარანგელოზის
საავადმყოფო’’

სახელობის
(ქ.

თბილისი,

ლუბლიანას ქ. N33)
პროგრამის ხელმძღვანელი – თეიმურაზ სესიტაშვილი, კვოტა - 11
კლინიკური ბაზები:
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 სსიპ „ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N35)
 შ.პ.ს. ,,ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ.
თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი N 29–31–33);
 შ.პ.ს. „ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი“ (ქ.
თბილისი, ჩაჩავას ქ.N1);
 სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის
ეროვნული ბიურო“ (ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. N25);
 შ.პ.ს. „თბილისის პედიატრიული პრივატ კლინიკა“

(ქ.თბილისი,

თემქის დასახლება, XI მიკრორაიონი, I კვარტალი).
3.შ.პ.ს.

„აკადემიკოს

ო.

ღუდუშაურის

სახელობის

ეროვნული

სამედიცინო ცენტრი“ (მის: ქ. თბილისი, ნ. ბოხუას ქ. N12, ლუბლიანას
ქ.N66)
პროგრამის ხელმძღვანელი - ზურაბ თუზბაია, კვოტა - 4
კლინიკური ბაზები:
 შ.პ.ს. ,,ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ.
თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი N 29–31–33);
 შ.პ.ს.

დამოუკიდებელი

სასამართლო

ექსპერტიზის

ცენტრი

,,ვექტორი"(ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-9 კმ);
 შ.პ.ს.„თბილისის პედიატრიული პრივატ კლინიკა“ (ქ.თბილისი,თემქის
დასახლება, XI მიკრორაიონი, I კვარტალი);
 შ.პ.ს. „აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის
ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ნ.ჯავახიშვილის ქ.N1).
„ნეიროქირურგია“:
1. შ.პ.ს.

,,წმინდა

მრავალპროფილიანი

მიქაელ

მთავარანგელოზის

კლინიკური

საავადმყოფო’’

სახელობის
(ქ.

თბილისი,

ლუბლიანას ქ.N33)
პროგრამის ხელმძღვანელი –ჯონი გუნია, კვოტა –4
კლინიკური ბაზა:
 შ.პ.ს. „ბოხუას სახელობის
თბილისი, ჩაჩავას ქ.N1);

კარდიოვასკულარული

ცენტრი“

(ქ.
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 სს „სამედიცინო კორპორაცია ევექსი“ (ქ.თბილისი, ლუბლიანას
ქ.N13/მიხეილ ჭიაურელის ქ.N6);
 შ.პ.ს.

„თბილისის

ცენტრალური

საავადმყოფო“

(ქ.

თბილისი,

ტექნოლოგიების

ცენტრი,

ლუბლიანას ქ.N5);
 შ.პ.ს.

,,მაღალი

სამედიცინო

საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ. თბილისი, წინანდლის ქ.N9);
 შ.პ.ს. „ინოვა“ (ქ. თბილისი, სანდრო ეულის ქ.N7).

2. შ.პ.ს. „ავერსის კლინიკა“ (მის: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.N27ბ)
პროგრამის ხელმძღვანელი –იოსებ გვაზავა , კვოტა - 2
კლინიკური ბაზა:
 შ.პ.ს.

„აკადემიკოს

ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული
სამედიცინო ცენტრი“ (მის: ქ. თბილისი, ნ. ბოხუას ქ. N12, ლუბლიანას ქ.
N66).

„პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგია“:
1. სსიპ

„თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ (მის:

ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N33).
პროგრამის ხელმძღვანელი – ივა კუზანოვი, კვოტა - 8
კლინიკური ბაზები:
 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ.თბილისი, გუდამაყრის ქ.N4);
 შ.პ.ს. „აკად. ნ.ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო
კლინიკა“ (ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.N29);
 შ.პ.ს. „გადაუდებელი ქირურგიისა და ტრავმატოლოგიის ცენტრი“
(ქ.თბილისი, წინანდლის ქ. N9);
 შ.პ.ს. „ამტელ ჰოსპიტალ პირველი კლინიკური“
(ქ. თბილისი,
წინანდლის ქ. N9);
 შ.პ.ს. ,,მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო
კლინიკა” (ქ.თბილისი, წინანდლის ქ. N 9);
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 შ.პ.ს. ,,თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N5);
 შ.პ.ს. ,,ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა’’ (ქ. თბილისი,
უზნაძის ქ.N103);
 შ.პ.ს. ,,გიდმედი’’ (ქ. თბილისი ლუბლიანას ქ.N 2/6);
 შ.პ.ს. ,,თბილისის ზღვის ჰოსპიტალი’’ (ქ.თბილისი, დასახლება
ვარკეთილი-3, IV მკ/რ -ის მიმდებარედ, ნაკვეთი 14/430);
 სსიპ „გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი“ (ქ. გორი, ჭავჭავაძის ქ.N56);
 შ.პ.ს. „გორმედი“(ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი N14);
 შ.პ.ს. „მცხეთის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. N20);
 შ.პ.ს. „კლინიკა-ლჯ“ (ქ. ქუთაისი, ჩეჩელაშვილის ქ. N6ა);
 შ.პ.ს. „თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების დასავლეთის
რეგიონული ცენტრი“ (ქ. ქუთაისი, ფოთის ქ. N 40);
 სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის გივი
ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა“ (ქ.თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N33);
 შ.პ.ს. „კუზანოვის კლინიკა Kuzanov clinic LLC’’ (ქ. თბილისი, პეკინის
ქ.N5);
 შ.პ.ს. „ნიუ ჰოსპიტალს“ (ქ. თბილისი, კრწანისის ქ.N12);
 შ.პ.ს. „ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ.
თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 29-31-33);
 შ.პ.ს. „ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი“ (ქ.
თბილისი, ჩაჩავას ქ.N1);
 შ.პ.ს. ,,მედიქლაბჯორჯია“ (ქ. თბილისი, ტაშკენტის ქ.№22/ა);
 შ.პ.ს. ,,ტოტალ შარმ’’ (ქ. თბილისი, ვ.ორბელიანის ქ.№18).

2. სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. N48);
პროგრამის ხელმძღვანელი – ალექსანდრე კალანტაროვი, კვოტა - 4
კლინიკური ბაზები:
 სს „ევექსის ჰოსპიტლები“

(ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ.N13/მიხეილ

ჭიაურელის ქ.N6);
 სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (ქ.თბილისი,ლუბლიანას ქ. N21).
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„სისხლძარღვთა ქირურგია“:
1. სსიპ

„თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ (მის:

ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N33).
პროგრამის ხელმძღვანელი – კონსტანტინე ყიფიანი, კვოტა - 7
კლინიკური ბაზები:
 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ.თბილისი, გუდამაყრის ქ.N4);
 შ.პ.ს. „აკად. ნ.ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო
კლინიკა“ (ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.N29);
 შ.პ.ს. „გადაუდებელი ქირურგიისა და ტრავმატოლოგიის ცენტრი“
(ქ.თბილისი, წინანდლის ქ. N9);
 შ.პ.ს.

,,მაღალი

სამედიცინო

ტექნოლოგიების

ცენტრი,

საუნივერსიტეტო კლინიკა” (ქ.თბილისი, წინანდლის ქ. N 9);
 შ.პ.ს.

,,თბილისის

ცენტრალური

საავადმყოფო“

(ქ.

თბილისი,

ლუბლიანას ქ. N5);
 შ.პ.ს. ,,ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა’’ (ქ. თბილისი,
უზნაძის ქ.N103);
 შ.პ.ს. ,,გიდმედი’’ (ქ. თბილისი ლუბლიანას ქ.N 2/6);
 შ.პ.ს.

,,თბილისის ზღვის ჰოსპიტალი’’ (ქ.თბილისი,
ვარკეთილი-3, IV მკ/რ-ის მიმდებარედ, ნაკვეთი 14/430);

დასახლება

 სსიპ „გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი“ (ქ. გორი, ჭავჭავაძის ქ.N56);
 შ.პ.ს. „გორმედი“(ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი N14);
 შ.პ.ს. „მცხეთის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. N20);
 შ.პ.ს. „კლინიკა-ლჯ“ (ქ. ქუთაისი, ჩეჩელაშვილის ქ. N6ა);
 შ.პ.ს. „თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების

დასავლეთის

რეგიონული ცენტრი“ (ქ. ქუთაისი, ფოთის ქ. N 40);
 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, გ.ჟვანიას
სახელობის პედიატრიული კლინიკა“ (ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ. N33);
 სსიპ

,,თბილისის

სახელმწიფო

სამედიცინო

უნივერსიტეტი’’-ს

სასამართლო მედიცინის დეპარტამენტი (ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას
გამზ.N33, II სასწავლო კორპუსი, II სართული);
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 შ.პ.ს. „ამტელ ჰოსპიტალ პირველი კლინიკური“

(ქ. თბილისი,

წინანდლის ქ. N9);
 შ.პ.ს. „ნიუ ჰოსპიტალს“ (ქ. თბილისი, კრწანისის ქ.N12);
 შ.პ.ს. „კუზანოვის კლინიკა Kuzanov clinic LLC’’ (ქ. თბილისი, პეკინის
ქ.N5);
 შ.პ.ს. „ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ.
თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 29-31-33);
 შ.პ.ს. „ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი“ (ქ.
თბილისი, ჩაჩავას ქ.N1);
 ა(ა)იპ „ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N35);
 შ.პ.ს. „პირველი სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ც. დადიანის ქ.
№255);
 შ.პ.ს.

„იმედის

კლინიკა“

(ქ.

თბილისი,

სოფელი

დიღომი,

ვეფხისტყაოსნის ქ. N38);
 შ.პ.ს. „პინეო სამედიცინო ეკოსისტემა“ (ქ. თბილისი ვ. გორგასალის ქ.
N93);
 შ.პ.ს. ,,გიდმედი’’ (ქ. თბილისი ლუბლიანას ქ.N 2/6);
 სს „ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი“
(ქ.თბილისი, წინანდლის ქ.N27);
 შ.პ.ს. ,,ემ-ემ-ტე ჰოსპიტალი’’ (ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. N5);
 შ.პ.ს. ,,მედიქლაბჯორჯია“ (ქ. თბილისი, ტაშკენტის ქ.№22/ა);
 შ.პ.ს. ,,ტოტალ შარმ’’ (ქ. თბილისი, ვ.ორბელიანის ქ.№18);
 შ.პ.ს.

„კლინიკური

ონკოლოგიის

ინსტიტუტი“

(ქ.

თბილისი,

ლუბლიანას ქ.N5);
 შ.პ.ს. ,,ღია გული“ (ქ. თბილისი, თემქა, XI მკ/რ, I კვ).
2. შ.პ.ს.

,,წმინდა

მიქაელ

მთავარანგელოზის

მრავალპროფილიანი კლინიკური საავადმყოფო’’

სახელობის

(მის: ქ. თბილისი,

ლუბლიანას ქ. N33)
პროგრამის ხელმძღვანელი – თეიმურაზ მოსიავა, კვოტა - 6
კლინიკური ბაზები:
 შ.პ.ს. „ბოხუას სახელობის
თბილისი, ჩაჩავას ქ.N1);

კარდიოვასკულარული

ცენტრი“

(ქ.
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 ა(ა)იპ „ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ.თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N35);
 შ.პ.ს. „თბილისის პედიატრიული პრივატ კლინიკა“ (ქ.თბილისი,
თემქის დასახლება, XI მიკრორაიონი, I კვარტალი);
 სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის
ეროვნული ბიურო“ (ქ.თბილისი, ბოხუას ქ. N25);
 შ.პ.ს. „ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო

კლინიკა“

(ქ.თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 29-31-33).
,,ყბა–სახის ქირურგია’’;
1 . სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ (მის:
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N33).
პროგრამის ხელმძღვანელი -ზურაბ ორჯონიკიძე, კვოტა –8
კლინიკური ბაზები:
 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ.თბილისი, გუდამაყრის ქ.N4);
 შ.პ.ს. ,,აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური
საუნივერსიტეტო კლინიკა” (ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N29)
 შ.პ.ს.

,,მაღალი

სამედიცინო

ტექნოლოგიების

ცენტრი,

საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ. თბილისი, წინანდლის ქ.N9);
 შ.პ.ს. ,,ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა’’ (ქ.თბილისი,
უზნაძის ქ.N103);
 სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის გივი
ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა“ (ქ.თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N33);


შ.პ.ს. „ონკოლოგიის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრი“ (ქ. თბილისი,

ლისის ტბის მიმდებარე N4);
 შ.პ.ს. ,,ქართულ-გერმანული დენტალური იმპლანტაციის ცენტრი
HBI-dent’’ (ქ.თბილისი, მიცკევიჩის ქ. N20);
 შ.პ.ს. ,,ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (მის:
ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი N29–31–33).

48

2.

შ.პ.ს.

,,წმინდა

მიქაელ

მთავარანგელოზის

სახელობის

მრავალპროფილიანი კლინიკური საავადმყოფო’’ (მის: ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N33)
პროგრამის ხელმძღვანელი –მამუკა გოგიბერიძე , კვოტა – 4
კლინიკური ბაზები:
 შ.პ.ს. „მედჯორჯია“ (ქ.თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი N18/22);
 სს ,,რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო’’ (ქ. რუსთავი, წმინდა ნინოს
ქ.N3).
3. შ.პ.ს. „კავკასიის მედიცინის ცენტრი“ (მის: ქ. თბილისი, ქავთარაძის
ქ.N23) პროგრამის ხელმძღვანელი –თეონა დანელია, კვოტა – 3
კლინიკური ბაზები:
 სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (ქ. თბილისი, ქინძმარაულის 1 შესახ.N1);
 სს „ევექსი ჰოსპიტლები“ (ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. N21ა);
 შ.პ.ს. ,,ნიუ დენტი’’ (ქ. თბილისი, პეტრიაშვილის ქ. N32).
„რევმატოლოგია”:
1. სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ (მის:
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N33)
პროგრამის ხელმძღვანელი – ელენე ქართველიშვილი, კვოტა - 5
კლინიკური ბაზები:
 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ.თბილისი, გუდამაყრის ქ.N4);
 შ. პ.ს. „ამტელ ჰოსპიტალი პირველი კლინიკური“ (ქ. თბილისი,
წინანდლის ქ.N9);
 შ.პ.ს.

„თბილისის

ცენტრალური

საავადმყოფო“

(ქ.

თბილისი,

ლუბლიანას ქ.N5);
 შ.პ.ს.

„ისრაელ-საქართველოს

სამედიცინო

კვლევითი

კლინიკა

ჰელსიკორი“ (ქ. თბილისი, თევდორე მღვდლის N13);
შ.პ.ს. ,,ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა’’ (ქ. თბილისი,
უზნაძის ქ. N103);
 შ.პ.ს. „ჯანმრთელობის ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ყაზბეგის გამზ. N14/ბ);
შ.პ.ს. ,,მედკაპიტალი’’ (ქ.თბილისი, გამრეკელის ქ. N19);
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 შ.პ.ს. ,,პერსონალიზებული მედიცინის ინსტიტუტი’’ (ქ. თბილისი, ვაჟაფშაველას გამზ.N83/11);
 სსიპ „გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი“ (ქ. გორი, ჭავჭავაძის ქ.N56);
 სს „საჩხერის საავადმყოფო–პოლიკლინიკური გაერთიანება“ (ქ. საჩხერე,
ივ.გომართელის ქ. N17);
 შ.პ.ს. „გორმედი“ (ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი N14);
 შ.პ.ს. ,,პრემიუმ მედსერვისი’’ (ქ.თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. N33ბ);
 შ.პ.ს. „მცხეთის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. N20);
 ა(ა)იპ

“საქართველოს

უპოვართათვის

საპატრიარქოს

და მისი განვითარების

თერაპიული
ფონდი”

კლინიკა

(ქ. თბილისი,

წინანდლის ქ. N9);
 შ.პ.ს. „აკად. ყიფშიძის სახ. ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ.
თბილისი, ვაჟა–ფშაველას გამზ. N29);
 შ.პ.ს. „ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ.
თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 29-31-33);
 შ.პ.ს. „ნიუ ჰოსპიტალს“ (ქ.თბილისი, კრწანისის ქ. N12);
 ა(ა)იპ „ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N35);
 შ.პ.ს. „თბილისის გულის ცენტრი’’ (ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.
N83/11);
 შ.პ.ს. „კლინიკა-ლჯ“ (ქ. ქუთაისი, ჩეჩელაშვილის ქ. N6ა);
 შ.პ.ს. „თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების

დასავლეთის

რეგიონული ცენტრი“ (ქ. ქუთაისი, ფოთის ქ. N 40);
 შ.პ.ს. „N5 კლინიკური საავადმყოფო“ (ქ.თბილისი, თემქა, XI მკ/რ, I
კვ);
 შ.პ.ს. „აკად. ვ. წითლანაძის სახ. რევმატოლოგიის პრაქტიკული
ცენტრი“ (ქ. თბილისი, უზნაძის ქ. N51).

2. სს „მეზღვაურთა სამედიცინო ცენტრი - 2010“ (მის:ქ. ბათუმი, ტაბიძის
ქ.N2/ა)
პროგრამის ხელმძღვანელი – ნერიმან ცინცაძე, კვოტა - 2
კლინიკური ბაზები:
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 შ.პ.ს. ,,ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო“ (ქ.
ბათუმი, ტბელ აბუსერიძის ქ.N2);
 შ.პ.ს. ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ონკოლოგიის ცენტრი’’ (ქ.
ბათუმი, პუშკინის ქ.N118).

,,ჰემატოლოგია–ტრანსფუზიოლოგია’’:
1. სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი” (მის:
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.N 33)
პროგრამის ხელმძღვანელი – მამია ზოდელავა, კვოტა - 10
კლინიკური ბაზები:
 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ.თბილისი, გუდამაყრის ქ.N4);
 შ. პ.ს. „ამტელ ჰოსპიტალი პირველი კლინიკური“ (ქ. თბილისი,
წინანდლის ქ.N9);
 შ.პ.ს. „თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ.N5);
 შ.პ.ს. „ისრაელ-საქართველოს სამედიცინო კვლევითი კლინიკა
ჰელსიკორი“ (ქ. თბილისი, თევდორე მღვდლის N13);
შ.პ.ს. ,,ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა’’ (ქ. თბილისი,
უზნაძის ქ. N103);
 შ.პ.ს. „ჯანმრთელობის ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ყაზბეგის გამზ. N14/ბ);
შ.პ.ს. ,,მედკაპიტალი’’ (ქ.თბილისი, გამრეკელის ქ. N19);
 შ.პ.ს. ,,პერსონალიზებული მედიცინის ინსტიტუტი’’ (ქ. თბილისი, ვაჟაფშაველას გამზ.N83/11);
 სსიპ „გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი“ (ქ. გორი, ჭავჭავაძის ქ.N56);
 სს „საჩხერის საავადმყოფო–პოლიკლინიკური გაერთიანება“ (ქ. საჩხერე,
ივ.გომართელის ქ. N17);
 შ.პ.ს. „გორმედი“ (ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი N14);
 შ.პ.ს. ,,პრემიუმ მედსერვისი’’ (ქ.თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. N33ბ);
 შ.პ.ს. „მცხეთის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. N20);
 ა(ა)იპ
,,საქართველოს
საპატრიარქოს
თერაპიული
კლინიკა
უპოვართათვის
და მისი განვითარების ფონდი” (ქ. თბილისი,
წინანდლის ქ. N9);
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 შ.პ.ს. „აკად. ყიფშიძის სახ. ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ.
თბილისი, ვაჟა–ფშაველას გამზ. N29);
 შ.პ.ს. „ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ.
თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 29-31-33);
 შ.პ.ს. „ნიუ ჰოსპიტალს“ (ქ.თბილისი, კრწანისის ქ. N12);
 ა(ა)იპ „ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N35);
 შ.პ.ს. „თბილისის გულის ცენტრი’’ (ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.
N83/11);
 შ.პ.ს. „კლინიკა-ლჯ“ (ქ. ქუთაისი, ჩეჩელაშვილის ქ. N6ა);
 შ.პ.ს. „თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების დასავლეთის
რეგიონული ცენტრი“ (ქ. ქუთაისი, ფოთის ქ. N 40);
 შ.პ.ს. „N5 კლინიკური საავადმყოფო“ (ქ.თბილისი, თემქა, XI მკ/რ, I
კვ);
 შ.პ.ს. ,,მ. ზოდელავას ჰემატოლოგიური ცენტრი” (ქ. თბილისი,
თევდორე მღვდლის ქ. N13).
2. შ.პ.ს.

„აკადემიკოს

ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული
სამედიცინო ცენტრი“ (მის :ქ. თბილისი, ნ. ბოხუას ქ. N12, ლუბლიანას
ქ.N66)
პროგრამის ხელმძღვანელი - მაია ბეროძე, კვოტა - 2
კლინიკური ბაზები:
 სს

„კ.ერისთავის

სახელობის

ექსპერიმენტული

და

კლინიკური

ქირურგიის ეროვნული ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ჩაჩავას ქ. N5);
 შ.პ.ს.

„აკადემიკოს

გ.

ჩაფიძის

სახელობის

გადაუდებელი

კარდიოლოგიის ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ნ.ჯავახიშვილის ქ.N1);

3. სს ,,კ.ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური
ქირურგიის

ეროვნული

ცენტრი’’

(მის:

ქ.

თბილისი,

ჩაჩავას

ქ.

N5/ლუბლიანას ქ.N29)
პროგრამის ხელმძღვანელი-ნინო ჩხაიძე, კვოტა - 1
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4. შ.პ.ს. ,,ვივამედი’’ (მის: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი, მე–12 კმ
ნაკვეთი 14/470)
პროგრამის ხელმძღვანელი- ლალი კუპრაშვილი, კვოტა - 1
კლინიკური ბაზები:
 შ.პ.ს. ,,აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური
საუნივერსიტეტო კლინიკა” (ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N29);
 შ.პ.ს. „ჰემოპლაზმა“ (ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N16).

„სპორტის მედიცინა “:
1.სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ (მის:
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N 33);
პროგრამის ხელმძღვანელი – ზეინაბ სოფრომაძე, კვოტა - 24
კლინიკური ბაზები:
 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ.თბილისი, გუდამაყრის ქ.N4);
 შ.პ.ს. „ამტელ ჰოსპიტალი პირველი კლინიკური“ (ქ. თბილისი,
წინანდლის ქ.N9);
 შ.პ.ს. „თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ.N5);
 შ.პ.ს. „ისრაელ-საქართველოს სამედიცინო კვლევითი კლინიკა
ჰელსიკორი“ (ქ. თბილისი, თევდორე მღვდლის N13);
 შ.პ.ს. ,,ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა’’ (ქ. თბილისი,
უზნაძის ქ. N103);
 შ.პ.ს. „ჯანმრთელობის ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ყაზბეგის გამზ. N14/ბ);
 შ.პ.ს. ,,მედკაპიტალი’’ (ქ.თბილისი, გამრეკელის ქ. N19);
 შ.პ.ს. ,,პერსონალიზებული მედიცინის ინსტიტუტი’’ (ქ. თბილისი,
ვაჟა-ფშაველას გამზ.N83/11);
 სსიპ „გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი“ (ქ. გორი, ჭავჭავაძის ქ.N56);
 სს „საჩხერის საავადმყოფო–პოლიკლინიკური გაერთიანება“ (ქ. საჩხერე,
ივ.გომართელის ქ. N17);
 შ.პ.ს. „გორმედი“ (ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი N14);
 შ.პ.ს. ,,პრემიუმ მედსერვისი’’ (ქ.თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. N33ბ);
 შ.პ.ს. „მცხეთის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. N20);
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 ა(ა)იპ
“საქართველოს
საპატრიარქოს
თერაპიული
კლინიკა
უპოვართათვის
და მისი განვითარების ფონდი” (ქ. თბილისი,
წინანდლის ქ. N9);
 შ.პ.ს. „აკად. ყიფშიძის სახ. ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ.
თბილისი, ვაჟა–ფშაველას გამზ. N29);
 შ.პ.ს. „ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ.
თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 29-31-33);
 შ.პ.ს. „ნიუ ჰოსპიტალს“ (ქ.თბილისი, კრწანისის ქ. N12);
 ა(ა)იპ „ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N35);
 შ.პ.ს. „თბილისის გულის ცენტრი’’ (ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.
N83/11);
 შ.პ.ს. „კლინიკა-ლჯ“ (ქ. ქუთაისი, ჩეჩელაშვილის ქ. N6ა);
 შ.პ.ს. „თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების დასავლეთის
რეგიონული ცენტრი“ (ქ. ქუთაისი, ფოთის ქ. N 40);
 შ.პ.ს. „N5 კლინიკური საავადმყოფო“ (ქ.თბილისი, თემქა, XI მკ/რ, I
კვ);
 შ.პ.ს. ,,ბალნეო სარეაბილიტაციო ცენტრი’’ (ქ. წყალტუბო, ცენტრალური
პარკის ტერიტორია N3 სააბაზანო);
 შ.პ.ს. ,,დავით ტატიშვილის სპორტული მედიცინის და რეაბილიტაციის
ცენტრი” (ქ. თბილისი, ზ.ანჯაფარიძის ქ.N2);

„ფიზიკური მედიცინა, რეაბილიტაცია და კურორტოლოგია“:
1. სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ (მის:
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N33)
პროგრამის ხელმძღვანელი – ნელი კაკულია, კვოტა - 4
კლინიკური ბაზები:
 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ.თბილისი, გუდამაყრის ქ.N4);
 შ.პ.ს. „ამტელ ჰოსპიტალი პირველი კლინიკური“ (ქ. თბილისი,
წინანდლის ქ.N9);
 შ.პ.ს. „თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ.N5);
 შ.პ.ს. „ისრაელ-საქართველოს სამედიცინო კვლევითი კლინიკა
ჰელსიკორი“ (ქ. თბილისი, თევდორე მღვდლის N13);
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 შ.პ.ს. ,,ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა’’ (ქ. თბილისი,
უზნაძის ქ. N103);
 შ.პ.ს. „ჯანმრთელობის ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ყაზბეგის გამზ. N14/ბ);
 შ.პ.ს. ,,მედკაპიტალი’’ (ქ.თბილისი, გამრეკელის ქ. N19);
 შ.პ.ს. ,,პერსონალიზებული მედიცინის ინსტიტუტი’’ (ქ. თბილისი,
ვაჟა-ფშაველას გამზ.N83/11);
 სსიპ „გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი“ (ქ. გორი, ჭავჭავაძის ქ.N56);
 სს „საჩხერის საავადმყოფო–პოლიკლინიკური გაერთიანება“ (ქ. საჩხერე,
ივ.გომართელის ქ. N17);
 შ.პ.ს. „გორმედი“ (ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი N14);
 შ.პ.ს. ,,პრემიუმ მედსერვისი’’ (ქ.თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. N33ბ);
 შ.პ.ს. „მცხეთის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. N20);
 ა(ა)იპ
“საქართველოს
საპატრიარქოს
თერაპიული
კლინიკა
უპოვართათვის
და მისი განვითარების ფონდი” (ქ. თბილისი,
წინანდლის ქ. N9);
 შ.პ.ს. „აკად. ყიფშიძის სახ. ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ.
თბილისი, ვაჟა–ფშაველას გამზ. N29);
 შ.პ.ს. „ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ.
თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 29-31-33);
 შ.პ.ს. „ნიუ ჰოსპიტალს“ (ქ.თბილისი, კრწანისის ქ. N12);
 ა(ა)იპ „ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N35);
 შ.პ.ს. „თბილისის გულის ცენტრი’’ (ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.
N83/11);
 შ.პ.ს. „კლინიკა-ლჯ“ (ქ. ქუთაისი, ჩეჩელაშვილის ქ. N6ა);
 შ.პ.ს. „თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების დასავლეთის
რეგიონული ცენტრი“ (ქ. ქუთაისი, ფოთის ქ. N 40);
 შ.პ.ს. „N5 კლინიკური საავადმყოფო“ (ქ.თბილისი, თემქა, XI მკ/რ, I
კვ);
 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის
სპორტული მედიცინის და რეაბილიტაციის კლინიკური ცენტრი’’
(ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.N33, IV კორპუსი);
 შ.პ.ს. ,,ბალნეო სარეაბილიტაციო ცენტრი’’ (ქ. წყალტუბო,
ცენტრალური პარკის ტერიტორია N3 სააბაზანო);
 შ.პ.ს.
,,დავით
ტატიშვილის
სპორტული
მედიცინის
და
რეაბილიტაციის ცენტრი” (ქ. თბილისი, ზ.ანჯაფარიძის ქ.N2).
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„ინფექციური სნეულებები“:
1. სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ (მის:
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N33).
პროგრამის ხელმძღვანელი – ელზა ვაშაკიძე, კვოტა - 27
კლინიკური ბაზები:
 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ.თბილისი, გუდამაყრის ქ.N4);
 შ. პ.ს. „ამტელ ჰოსპიტალი პირველი კლინიკური“ (ქ. თბილისი,
წინანდლის ქ.N9);
 შ.პ.ს. „თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ.N5);
 შ.პ.ს. „ისრაელ-საქართველოს სამედიცინო კვლევითი კლინიკა
ჰელსიკორი“ (ქ. თბილისი, თევდორე მღვდლის N13);
 შ.პ.ს. ,, ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა’’ (ქ. თბილისი,
უზნაძის ქ. N103);
 შ.პ.ს. „ჯანმრთელობის ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ყაზბეგის გამზ. N14/ბ);
შ.პ.ს. ,,მედკაპიტალი’’ (ქ.თბილისი, გამრეკელის ქ. N19);
 შ.პ.ს. ,,პერსონალიზებული მედიცინის ინსტიტუტი’’ (ქ. თბილისი, ვაჟაფშაველას გამზ.N83/11);
 სსიპ „გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი“ (ქ. გორი, ჭავჭავაძის ქ.N56);
 სს „საჩხერის საავადმყოფო–პოლიკლინიკური გაერთიანება“ (ქ. საჩხერე,
ივ.გომართელის ქ. N17);
 შ.პ.ს. „გორმედი“ (ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი N14);
 შ.პ.ს. ,,პრემიუმ მედსერვისი’’ (ქ.თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. N33ბ);
 შ.პ.ს. „მცხეთის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. N20);
 ა(ა)იპ
,,საქართველოს
საპატრიარქოს
თერაპიული
კლინიკა
უპოვართათვის
და მისი განვითარების ფონდი” (ქ. თბილისი,
წინანდლის ქ. N9);
 შ.პ.ს. „აკად. ყიფშიძის სახ. ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ.
თბილისი, ვაჟა–ფშაველას გამზ. N29);
 შ.პ.ს. „ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ.
თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 29-31-33);
 შ.პ.ს. „ნიუ ჰოსპიტალს“ (ქ.თბილისი, კრწანისის ქ. N12);
 ა(ა)იპ „ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N35);
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 შ.პ.ს. „თბილისის გულის ცენტრი’’ (ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.
N83/11);
 შ.პ.ს. „კლინიკა-ლჯ“ (ქ. ქუთაისი, ჩეჩელაშვილის ქ. N6ა);
 შ.პ.ს. „თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების დასავლეთის
რეგიონული ცენტრი“ (ქ. ქუთაისი, ფოთის ქ. N 40);
 შ.პ.ს. „N5 კლინიკური საავადმყოფო“ (ქ.თბილისი, თემქა, XI მკ/რ, I კვ);
 ს.ს.
„ინფექციური
პათოლოგიის,
შიდსისა
და
კლინიკური
იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი” (ქ. თბილისი, ალ.
ყაზბეგის გამზ.N16);
 შ.პ.ს. „აკადემიკოს ვახტანგ ბოჭორიშვილის კლინიკა“ (ქ. თბილისი, ალ.
ყაზბეგის გამზ. N16).

2. სსიპ

„ივანე

ჯავახიშვილის

სახელობის

თბილისის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტი” (მის: ქ. თბილისი, ბელიაშვილის ქ. N78)
პროგრამის ხელმძღვანელი – თენგიზ ცერცვაძე, კვოტა - 6
კლინიკური ბაზები:


ს.ს.

„ინფექციური

იმუნოლოგიის

პათოლოგიის,

სამეცნიერო-პრაქტიკული

შიდსისა
ცენტრი”

და

კლინიკური

(ქ.თბილისი,

ალ.

ყაზბეგის გამზ.N16);
 შ.პ.ს. „თბილისის გულისა და სისხლძარღვთა კლინიკა“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ.N18/20);


შ.პ.ს.

„წმინდა

მრავალპროფილიანი

მიქაელ
კლინიკური

მთავარანგელოზის
საავადმყოფო“

სახელობის
(ქ.

თბილისი,

ლუბლიანას ქ. N33).
„ფთიზიატრია - პულმონოლოგია“:
1. სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ (მის:
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N33)
პროგრამის ხელმძღვანელი – კახაბერ ვაჭარაძე, კვოტა - 24
კლინიკური ბაზები:
 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ.თბილისი, გუდამაყრის ქ.N4);
 შ. პ.ს. „ამტელ ჰოსპიტალი პირველი კლინიკური“ (ქ. თბილისი,
წინანდლის ქ.N9);
57

 შ.პ.ს. „თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ.N5);
 შ.პ.ს. „ისრაელ-საქართველოს სამედიცინო კვლევითი კლინიკა
ჰელსიკორი“ (ქ. თბილისი, თევდორე მღვდლის N13);
 შ.პ.ს. ,,ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა’’ (ქ. თბილისი,
უზნაძის ქ. N103);
 შ.პ.ს. „ჯანმრთელობის ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ყაზბეგის გამზ. N14/ბ);
 შ.პ.ს. ,,მედკაპიტალი’’ (ქ.თბილისი, გამრეკელის ქ. N19);
 შ.პ.ს. ,,პერსონალიზებული მედიცინის ინსტიტუტი’’ (ქ. თბილისი, ვაჟაფშაველას გამზ.N83/11);
 სსიპ „გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი“ (ქ. გორი, ჭავჭავაძის ქ.N56);
 სს „საჩხერის საავადმყოფო–პოლიკლინიკური გაერთიანება“ (ქ. საჩხერე,
ივ.გომართელის ქ. N17);
 შ.პ.ს. „გორმედი“ (ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი N14);
 შ.პ.ს. ,,პრემიუმ მედსერვისი’’ (ქ.თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. N33ბ);
 შ.პ.ს. „მცხეთის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. N20);
 ა(ა)იპ
“საქართველოს
საპატრიარქოს
თერაპიული
კლინიკა
უპოვართათვის
და მისი განვითარების ფონდი” (ქ. თბილისი,
წინანდლის ქ. N9);
 შ.პ.ს. „აკად. ყიფშიძის სახ. ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ.
თბილისი, ვაჟა–ფშაველას გამზ. N29);
 შ.პ.ს. „ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ.
თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 29-31-33);
 შ.პ.ს. „ნიუ ჰოსპიტალს“ (ქ.თბილისი, კრწანისის ქ. N12);
 ა(ა)იპ „ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N35);
 შ.პ.ს. „თბილისის გულის ცენტრი’’ (ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.
N83/11);
 შ.პ.ს. „კლინიკა-ლჯ“ (ქ. ქუთაისი, ჩეჩელაშვილის ქ. N6ა);
 შ.პ.ს. „თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების დასავლეთის
რეგიონული ცენტრი“ (ქ. ქუთაისი, ფოთის ქ. N 40);
 შ.პ.ს. „N5 კლინიკური საავადმყოფო“ (ქ.თბილისი, თემქა, XI მკ/რ, I კვ);
 სს „ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი“
(ქ. თბილისი, აჭარის ქ. N8).
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„ლაბორატორიული მედიცინა“:
1. სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ (მის:
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N 33);
პროგრამის ხელმძღვანელი – თინათინ ბუკია, კვოტა - 50
კლინიკური ბაზები:
 სსიპ

,,თბილისის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტის

გივი

ჟვანიას

სახელობის პედიატრიული კლინიკა’’ (ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. N33);
 სსიპ ,,თბილისის სახემწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ. თბილისი, გუდამაყარის ქ. N4);
 სსიპ

,,თბილისის

დიპლომისშემდგომი
პროფესიული

სახელმწიფო

სამედიცინო

სამედიცინო

განვითარების

უნივერსიტეტის

განათლების

ინსტიტუტი

და

და

უწყვეტი

საზოგადოებრივი

ჯანდაცვის მენეჯმენტის პოლიტიკის და ეკონიმიკის დეპარტამენტი’’
(ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.N33);
ავსტრიული
 შ.პ.ს.
„ქართულ

კლინიკო-დიაგნოსტიკური

ლაბორატორია“ (ქ. თბილისი, შარტავს ქ.N16);
 შ.პ.ს. ,,აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შ.პ.ს.
კლინიკური

მედიცინის

სამეცნიერო-კვლევითი

ინსტიტუტი’’

(ქ.

თბილისი, თ. მღვდლის ქ.№13);
 შ.პ.ს.

აკად.

ვ.

ივერიელის

მეტაბოლოგია-დიეტოლოგიის

სახელობის

ცენტრი

ენდოკრინოლოგია-

„ენმედიცი“

(ქ.თბილისი,

წინანდლის ქ.N9);
 ს.ს. „კურაციო“ (ქ. თბილისი, ოთარ ლორთქიფანიძის ქ.N31);
 შ.პ.ს. ,,სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის
კვლევის ინსტიტუტი" (ქ. თბილისი, თამარ მეფის გამზირი N18);
 შ.პ.ს. „ნიუ ჰოსპიტალს“ (ქ. თბილისი, კრწანისის ქ. N12);
 შ.პ.ს. „დიაკორი“ (ქ.თბილისი, ლუბლიანას N5);
 ააიპ „პერინატოლოგია“ (ქ.თბილისი, გორგასლის ქ. N93);
 ს.ს.

„ტუბერკულოზისა

და

ფილტვის

დაავადებათა

ეროვნული

ცენტრი“ (ქ. თბილისი, აჭარის ქ.N8);
 ს.ს. „უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ლისის ტბის
მიმდებარე ტერიტორია N4);
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 შ.პ.ს. „მცხეთის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ.N20).
2. სსიპ „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი“ (მის: ქ. თბილისი, ბელიაშვილის ქ. N78)
პროგრამის ხელმძღვანელი – რუსუდან გვენეტაძე, კვოტა - 12
კლინიკური ბაზები:
 შ.პ.ს. „ზურაბ საბახტარაშვილის რეპროდუქციული კლინიკა“ (მის:
ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ. N2/6);
 შ.პ.ს. „დიამედიკა პლუსი“ (ქ.თბილისი, პეკინის ქ. N5);
 ააიპ „პერინატოლოგია“ (ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. N93);
 შ.პ.ს. სამედიცინო ცენტრი „ციტო“ (ქ. თბილისი, ფალიაშვილის ქ. N40);
 შ.პ.ს. „ნეოლაბი“ (ქ. თბილისი, ტაშკენტის ქ. N47);
 შ.პ.ს. „სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის
კვლევითი ინსტიტუტი“ (ქ. თბილისი, თამარ მეფის გამზ. N18).

3. შ.პ.ს. „ავერსის კლინიკა“ (მის: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.N27ბ)
პროგრამის ხელმძღვანელი – ცისანა ჩაგიაშვილი, კვოტა - 6

4. შ.პ.ს.

„წმინდა

მიქაელ

მთავარანგელოზის

მრავალპროფილიანი კლინიკური საავადმყოფო”

სახელობის

(მის: ქ. თბილისი,

ლუბლიანას ქ. N33);
პროგრამის ხელმძღვანელი – ელზა აზმაიფარაშვილი, კვოტა - 7
კლინიკური ბაზები:
 სს

„ინფექციური

პათოლოგიის,

შიდსისა

და

კლინიკური

იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი” (ქ. თბილისი, ალ.
ყაზბეგის გამზ. N16);
 შ.პ.ს. ,,სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის
კვლევის ინსტიტუტი" (ქ. თბილისი, თამარ მეფის გამზირი N18);
 ა(ა)იპ „პერინატოლოგია“ (ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. N93).
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5. სს „ევექსის კლინიკები“ (მის: ვაჟა-ფშაველას გამზ.№40);
პროგრამის ხელმძღვანელი- ლელა თოფურია, კვოტა - 18
კლინიკური ბაზები:
 სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ.N13/მიხეილ
ჭიაურელის ქ.N6);
 სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ.N48);
 სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (ქ. ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ. N85/83ა);
 სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (ქ. ზუგდიდი, კ.გამსახურდიას ქ.N206);
 შ.პ.ს.

„მედინვესტი-ჰემატოლოგიისა

და

ტრანსფუზიოლოგიის

ინსტიტუტი“ (ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქუჩის ჩიხი N4);
 შ.პ.ს. „ნეოლაბი“ (ქ.თბილისი, ტაშკენტის ქ. N47/42).

„პათოლოგიური ანატომია - კლინიკური პათოლოგია“:
1.სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ (მის:
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N 33)
პროგრამის ხელმძღვანელი – გიორგი ბურკაძე, კვოტა - 16
კლინიკური ბაზები:
 სსიპ

,,თბილისის

პათოლოგიის

სახელმწიფო

სამედიცინო

სასწავლო-სამეცნიერო

უნივერსიტეტი”-ს

და

დიაგნოსტიკური

ლაბორატორია (ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N33);
 შ.პ.ს. ,,აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური
საუნივერსიტეტო კლინიკა” (ქ. თბილისი, ვაჟა - ფშაველას გამზ. N29);
სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის
ეროვნული ბიურო“ (ქ.თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-10კმ).
 სსიპ

,,თბილისის

სახელმწიფო

სამედიცინო

უნივერსიტეტი’’-ს

სასამართლო მედიცინის დეპარტამენტი (ქ. თბილისი, ვაჟა - ფშაველას
გამზ. N33)
 სსიპ

,,თბილისის

სახელმწიფო

სამედიცინო

უნივერსიტეტის”

პათოლოგიური ანატომიისა და ციტოპათოლოგიის დეპარტამენტი (ქ.
თბილისი, ვაჟა - ფშაველას გამზ. N33).
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,,ორთოპედია - ტრავმატოლოგია“:
1. სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ (მის:
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N33)
პროგრამის ხელმძღვანელი - მიხეილ ზიმლიცკი, კვოტა - 10
კლინიკური ბაზები:
 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ.თბილისი, გუდამაყრის ქ.N4);
 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, გ.ჟვანიას
სახელობის პედიატრიული კლინიკა“ (ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ. N33);
 შ.პ.ს. „აკად. ნ.ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო
კლინიკა“ (ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველასგამზ.N29);
 შ.პ.ს.„გადაუდებელი ქირურგიისა და ტრავმატოლოგიის ცენტრი“
(ქ.თბილისი, წინანდლისქ. N9);
 შ.პ.ს. „ამტელ ჰოსპიტალ პირველი კლინიკური“

(ქ. თბილისი,

წინანდლის ქ.N9);
 შ.პ.ს.,,თბილისის

ცენტრალური

საავადმყოფო“

(ქ.თბილისი,

ლუბლიანას ქ. N5);
 შ.პ.ს. „ნიუ ჰოსპიტალს“ (ქ. თბილისი, კრწანისის ქ.N12);
 შ.პ.ს. „ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ.
თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 29-31-33);
 შ.პ.ს. „ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი“
თბილისი, ჩაჩავას ქ.N1);
 შ.პ.ს. ,,მედიქლაბჯორჯია“ (ქ. თბილისი, ტაშკენტის ქ.№22/ა);

(ქ.

 სსიპ „გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი“ (ქ. გორი, ჭავჭავაძის ქ.N56);
 შ.პ.ს. „მცხეთის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. N20);
2. შ.პ.ს.

„აკადემიკოს

ო.

ღუდუშაურის

სახელობის

ეროვნული

სამედიცინო ცენტრი“ (მის:ქ. თბილისი, ნ. ბოხუას ქ. N12, ლუბლიანას
ქ.N66)
პროგრამის ხელმძღვანელი - ლევან თავბერიძე, კვოტა - 6
კლინიკური ბაზა:
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 შ.პ.ს. ,,ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ.
თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი N 29–31–33).

,,კარდიოქირურგია“:
1. სსიპ

„თბილისის

სახელმწიფო

სამედიცინო

უნივერსიტეტი“

(ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N33)
პროგრამის ხელმძღვანელი - ზვიად ბახუტაშვილი, კვოტა - 8
კლინიკური ბაზა:
 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ.თბილისი, გუდამაყრის ქ.N4);
 შ.პ.ს. „გადაუდებელი ქირურგიისა და ტრავმატოლოგიის ცენტრი” (ქ.
თბილისი, წინანდლის ქ. N9);
სს

„კ.ერისთავის

სახელობის

ექსპერიმენტული

და

კლინიკური

ქირურგიის ეროვნული ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ჩაჩავას ქ.N5);
 შ.პ.ს.

„თბილისის

ცენტრალური

საავადმყოფო“

(ქ.

თბილისი,

ლუბლიანას ქ.N5);
 შ.პ.ს. „აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური
საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ. თბილისი, ვაჟა - ფშაველას გამზ. N29);
 შ.პ.ს. „აკად. გ. ჩაფიძის სახ. გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი“
(ქ. თბილისი, ნ.ჯავახიშვილის ქ. N1);
 შ.პ.ს. „ღია გული“ (მის: ქ. თბილისი, თემქა, XI მკ/რ-ნი, I კვარტალი);
 (ა)იპ „ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი“

(ქ. თბილისი,

ლუბლიანას ქ. N35);
 შ.პ.ს. „ბოხუას სახელობის
თბილისი, ჩაჩავას ქ.N1);
2. „აკად.

ზ.

ცხაკაიას

კარდიოვასკულარული

სახელობის

დასავლეთ

ცენტრი“

(ქ.

საქართველოს

ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრი“ (მის: ქ.ქუთაისი,
ჯავახიშვილის ქ. N83ა);
პროგრამის ხელმძღვანელი - ნიკოლოზ ვაშაყმაძე, კვოტა - 6
კლინიკური ბაზები:
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 სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ.N13/მიხეილ
ჭიაურელის ქ.N6);
 ა(ა)იპ „ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N35);
 შ.პ.ს. „კავკასიის მედიცინის ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქ.N23);
 სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (ქ.თბილისი, ქინძმარაულის 1 შესახ.N1).
3. ა(ა)იპ „ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი“ (მის: ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N35);
პროგრამის ხელმძღვანელი - ავთანდილ ცინცაძე, კვოტა - 4
კლინიკური ბაზა:
 შ.პ.ს.

„წმინდა

მრავალპროფილიანი

მიქაელ

მთავარანგელოზის

კლინიკური

საავადმყოფო“

სახელობის
(ქ.

თბილისი,

ლუბლიანას ქ. N33).
,,ფსიქიატრია”:
1.

სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი” (მის:

ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N 33).
პროგრამის ხელმძღვანელი – თეიმურაზ სილაგაძე, კვოტა - 43
კლინიკური ბაზები:
 შ.პ.ს. „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის
ცენტრი“ (ქ. თბილისი, პეტრე ქავთარაძის ქუჩის ჩიხი N2);
 შ.პ.ს. „ქ. თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი”

(ქ.

თბილისი, იპოლიტ–ივანოვის ქ.N43);
 შ.პ.ს. ,,ბათუმის სამედიცინო ცენტრი” (ქ.ბათუმი, კახაბერის ქ.N36);
 შ.პ.ს.

,,აკადემიკოს

ბ.

ნანეიშვილის

სახელობის

ფსიქიკური

ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი” (ხონის რ-ნი, სოფელი ქუტირი);
 შ.პ.ს. „ნიუ ჰოსპიტალს“ (ქ. თბილისი, კრწანისის ქ.N12);
 შ.პ.ს

გადაუდებელი

ნევროლოგიის

კლინიკა

„ნევროლოგი“

(ქ.თბილისი, წინანდლის ქ. N9);
 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ.თბილისი, გუდამაყრის ქ.N4);
 შ.პ.ს. „ჯანმრთელობის ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ყაზბეგის გამზ. N14/ბ);
64

 ა(ა)იპ

,,საქართველოს

უპოვართათვის

და

საპატრიარქოს
მისი

თერაპიული

განვითარების

კლინიკა

ფონდი”

(ქ.

თბილისი,წინანდლის ქ.N9);
 შ.პ.ს. ,,პრემიუმ მედსერვისი’’ (ქ.თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. N33ბ);
 შ.პ.ს. ,,მედკაპიტალი’’ (ქ.თბილისი, გამრეკელის ქ. N19);
 შ.პ.ს.

„თბილისის

ცენტრალური

საავადმყოფო“

(ქ.

თბილისი,

ლუბლიანას ქ.N5).

,,ნარკოლოგია”:
1. სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი” (მის:
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.N33).
პროგრამის ხელმძღვანელი – ხათუნა თოდაძე, კვოტა - 15
კლინიკური ბაზები:
 შ.პ.ს. „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის
ცენტრი“ (ქ. თბილისი, პეტრე ქავთარაძის ქუჩის ჩიხი N2);
 შ.პ.ს. „ქ. თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი”

(ქ.

თბილისი, იპოლიტ–ივანოვის ქ.N43);
 შ.პ.ს. ,,ბათუმის სამედიცინო ცენტრი” (ქ.ბათუმი, კახაბერის ქ.N36);
 შ.პ.ს.

,,აკადემიკოს

ბ.

ნანეიშვილის

სახელობის

ფსიქიკური

ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი” (ხონის რ-ნი, სოფელი ქუტირი);
 შ.პ.ს. „ნიუ ჰოსპიტალს“ (ქ. თბილისი, კრწანისის ქ.N12);
 შ.პ.ს

გადაუდებელი

ნევროლოგიის

კლინიკა

„ნევროლოგი“

(ქ.თბილისი, წინანდლის ქ. N9);
 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ.თბილისი, გუდამაყრის ქ.N4);
 შ.პ.ს. „ჯანმრთელობის ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ყაზბეგის გამზ. N14/ბ);
 ა(ა)იპ

,,საქართველოს

უპოვართათვის

და

საპატრიარქოს
მისი

თერაპიული

განვითარების

კლინიკა

ფონდი”

(ქ.

თბილისი,წინანდლის ქ.N9);
 შ.პ.ს. ,,პრემიუმ მედსერვისი’’ (ქ.თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. N33ბ);
 შ.პ.ს. ,,მედკაპიტალი’’ (ქ.თბილისი, გამრეკელის ქ. N19);
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 შ.პ.ს.

„თბილისის

ცენტრალური

საავადმყოფო“

(ქ.

თბილისი,

ლუბლიანას ქ.N5);
 შ.პ.ს.

„წმ.

მიქაელ

მთავარანგელოზის

სახ.

მრავალპროფილიანი

კლინიკური საავადმყოფო“ (ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. N33);
 სს

,,კ.ერისთავის

სახელობის

ექსპერიმენტული

და

კლინიკური

ქირურგიის ეროვნული ცენტრი’’ (ქ. თბილისი, ჩაჩავას ქ.N 5);

„ანესთეზიოლოგია და რეანიმატოლოგია“:
5. სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი” (მის:
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N 33)
პროგრამის ხელმძღვანელი – სამსონ ქაჯაია, კვოტა - 36
კლინიკური ბაზები:
 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ.თბილისი, გუდამაყრის ქ.N4)
 შ.პ.ს. „აკად. ყიფშიძის სახ. ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ.
თბილისი, ვაჟა–ფშაველას გამზ. N29);
 შ. პ.ს. „ამტელ ჰოსპიტალი პირველი კლინიკური“ (ქ. თბილისი,
წინანდლის ქ.N9);
 შ.პ.ს. „ნიუ ჰოსპიტალს“ (ქ.თბილისი, კრწანისის ქ. N12);
 შ.პ.ს.
„თბილისის
ცენტრალური
საავადმყოფო“
(ქ.თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N5);
 შ.პ.ს. ,,აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შ.პ.ს.
კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი’’ (ქ.
თბილისი, თ. მღვდლის ქ.№13);
 შ.პ.ს. „გადაუდებელი ქირურგიისა და ტრავმატოლოგიის ცენტრი” (ქ.
თბილისი, წინანდლის ქ. N9);
 ა(ა)იპ „ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N35);
 შ.პ.ს. ,,იმედის კლინიკა”
(ქ. თბილისი, სოფელი დიღომი,
ვეფხისტყაოსნის ქ. N38);
 შ.პ.ს. ,,თბილისის ზღვის ჰოსპიტალი’’ (ქ.თბილისი, დასახლება
ვარკეთილი-3, IV მკ/რ-ის მიმდებარედ, ნაკვეთი 14/430);
 შ.პ.ს. ,,ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა’’ (ქ. თბილისი,
უზნაძის ქ. N103);
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 შ.პ.ს. „კლინიკური ონკოლოგიის ინსტიტუტი“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ.N5);
 სსიპ „გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი“ (ქ. გორი, ჭავჭავაძის ქ.N56);
 სს „საჩხერის საავადმყოფო–პოლიკლინიკური გაერთიანება“ (ქ. საჩხერე,
ივ.გომართელის ქ. N17);
 შ.პ.ს. „გორმედი“ (ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი N14);
 შ.პ.ს. „ავთანდილ ყამბარაშვილის კლინიკა“ (ქ. თელავი, ალადაშვილის
ქ. N6);
 შ.პ.ს. ,,ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრი მედინა’’
(ქ. ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის გამზ.N237);
 შ.პ.ს. „ქუთაისის ცენტრალური საავადმყოფო“ (ქ.ქუთაისი, სოლომონ
პირველის ქ. N10);
 შ.პ.ს. „ჯეო ჰოსპიტალს“ (ქ. მცხეთა, ღვინჯილიას ქ. N5);
 შ.პ.ს. ,,მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალი მედცენტრი’’ (ქ. ბათუმი,
პუშკინის ქ.118/120);
 შ.პ.ს. „თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების დასავლეთის
რეგიონული ცენტრი“ (ქ. ქუთაისი, ფოთის ქ. N 40);
 შ.პ.ს. „ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ .
თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 29-31-33);
 შ.პ.ს. „მცხეთის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. N20);
 შ.პ.ს. „დავით გაგუას კლინიკა“ (ქ.თბილისი, ნ.ჯავახიშვილის ქ. N6ა);
 შ.პ.ს. „კლინიკა-ლჯ“ (ქ. ქუთაისი, ჩეჩელაშვილის ქ. N6ა);
 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. “Mმედი22“ (ქ. თბილისი, სამუელ (ნოე) ბუაჩიძის ქ.N12);
 შ.პ.ს. ,,ღია გული“ (ქ. თბილისი, თემქა, XI მკ/რ, I კვ);
6. შ.პ.ს.

,,წმინდა

მრავალპროფილიანი

მიქაელ

მთავარანგელოზის

კლინიკური საავადმყოფო’’

სახელობის

(მის: ქ. თბილისი,

ლუბლიანას ქ. N33)
პროგრამის ხელმძღვანელი –ლაშა იაშვილი, კვოტა –17
კლინიკური ბაზა:
 შ.პ.ს. „ინოვა“ (ქ. თბილისი, სანდრო ეულის ქ.N7);
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 შ.პ.ს. „დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი” (ქ. თბილისი,
მარიჯანის ქ. №2/ბ);
 შ.პ.ს. „ჰერა 2011“ (ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ.N5);
 ს.ს. „იავნანა“ (ქ. გორი, ჭავჭავაძის ქ.N104);
 ა(ა)იპ „ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N35);
 შ.პ.ს.„მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო
კლინიკა“ (ქ. თბილისი, წინანდლის ქ.N9);
 შ.პ.ს. „ჯეო ჰოსპიტალს“ (ქ. გურჯაანი, მარჯანიშვილის ქ. N35)
 სს ,,რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო’’ (ქ. რუსთავი, წმინდა ნინოს
ქ.N3).
7.

შ.პ.ს.

„აკადემიკოს

სამედიცინო ცენტრი“

ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული
(მის: ქ. თბილისი, ნ. ბოხუას ქ. N12, ლუბლიანას

ქ.N66)
პროგრამის ხელმძღვანელი – გიორგი შაიშმელაშვილი, კვოტა – 12
კლინიკური ბაზები:
 შ.პ.ს. „თბილისის პედიატრიული პრივატ კლინიკა“ (ქ.თბილისი,
თემქის დასახლება, XI მიკრორაიონი, I კვარტალი);
 შ.პ.ს.

„აკადემიკოს

გ.

ჩაფიძის

სახელობის

გადაუდებელი

კარდიოლოგიის ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ნ.ჯავახიშვილის ქ.N1);
 შ.პ.ს. ,,მედიქლაბჯორჯია“ (ქ. თბილისი, ტაშკენტის ქ.№22/ა).
8. შ.პ.ს. ,,ვივამედი’’ (მის: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი, მე–12 კმ
ნაკვეთი 14/470)
პროგრამის ხელმძღვანელი- ლევან რატიანი, კვოტა - 6
კლინიკური ბაზა:
 შ.პ.ს. „თბილისის პედიატრიული პრივატ კლინიკა“

(ქ.თბილისი,

თემქის დასახლება, XI მიკრორაიონი, I კვარტალი).
9. შ.პ.ს. „აკად. ზ. ცხაკაიას სახელობის დასავლეთ საქართველოს
ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრი“ (მის: ქ. ქუთაისი,
ჯავახიშვილის ქ. N83ა);
პროგრამის ხელმძღვანელი- ზვიად გურული, კვოტა - 38
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კლინიკური ბაზები:
 სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები’’ (ქ. ზუგდიდი, კ.გამსახურდიას ქ.N206);
 სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები’’ (ქ. ქუთაისი, ოცხელის ქ.N2);
 სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები’’ (ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ.N48);
 სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები’’ (ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. N21);
 შ.პ.ს. ,,მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო
კლინიკა“ (ქ. თბილისი, წინანდლის ქ.N9);
 შ.პ.ს. „კავკასიის მედიცინის ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქ.N23);
 სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები’’ (ქ. ბათუმი, ბაგრატიონის ქ. N125);
 სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები’’ (ქ.თელავი, სეხნიაშვილის ქ.N2);
 სსიპ „გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი“ (ქ. გორი, ჭავჭავაძის ქ.N56);
 სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები’’ (ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქ. N105ა);
 სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები’’ (ქ. თბილისი, ქინძმარაულის 1 შესახ.N1);
 სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ.N13/მიხეილ
ჭიაურელის ქ.N6);
 სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები’’ (ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. N21ა);
 სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები’’ (ქ. ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი N64).

,,გადაუდებელი მედიცინა“:
1. სსიპ

„თბილისის

სახელმწიფო

სამედიცინო

უნივერსიტეტი“

(ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N33):
პროგრამის ხელმძღვანელი - გიორგი გოცაძე, კვოტა - 47
კლინიკური ბაზა:
 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ.თბილისი, გუდამაყრის ქ.N4);
 შ.პ.ს.

„თბილისის

ცენტრალური

საავადმყოფო“

(ქ.

თბილისი,

ლუბლიანას ქ.N5);
შ.პ.ს. „აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური
საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ. თბილისი, ვაჟა - ფშაველას გამზ. N29);
 შ.პ.ს. „მედიქლაბჯორჯია“ (ქ. თბილისი, ტაშკენტის ქ.№22/ა).
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 სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის გივი
ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა“ (ქ.თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N33);
 შ.პ.ს. „გაგუას კლინიკა“ (ქ.თბილისი, ნ.ჯავახიშვილის ქ. N6ა);
 შ.პ.ს.

„იმედის

კლინიკა“

(ქ.

თბილისი,

სოფელი

დიღომი,

ვეფხისტყაოსნის ქ.N38);
 შ.პ.ს. „პირველი სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ც. დადიანის ქ.
№255);
 შ.პ.ს. „თბილისის პედიატრიული პრივატ კლინიკა“ (ქ.თბილისი,
თემქის დასახლება, XI მიკრორაიონი, I კვარტალი);
 შ.პ.ს.

,,თბილისის

ზღვის

ჰოსპიტალი’’

(ქ.თბილისი,

დასახლება

ვარკეთილი-3, IV მკ/რ-ის მიმდებარედ, ნაკვეთი 14/430);
 შ.პ.ს.

„ამტელ

ჰოსპიტალ

პირველი

კლინიკური“

(ქ.

თბილისი,

წინანდლის ქ.N9);
 ს.ს

,,საჩხერის

რაიონული

საავადმყოფო

–

პოლიკლინიკური

გაერთიანება’’ (საჩხერე, ივ. გომართელის ქ. N17);
 შ.პ.ს. ,,ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (მის: ქ.
თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი N 29–31–33).

2. შ.პ.ს. ,,ვივამედი’’ (მის: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი, მე–12 კმ
ნაკვეთი 14/470)
პროგრამის ხელმძღვანელი-ვალერიან გელაშვილი, კვოტა - 4
კლინიკური ბაზა:
 შ.პ.ს.

,,ბაკურ

კოტეტიშვილის

ფსიქო-ნევროლოგიური

კლინიკა’’

(ქ.თბილისი, ფალიაშვილის ქ.N5).

3. შ.პ.ს. ,,ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი“

(მის: ქ.ბათუმი,

გენ.ა.აბაშიძის ქ.N14, გენ.ა.აბაშიძის და ბაგრატიონის კვეთა)
პროგრამის ხელმძღვანელი-კახაბერ ჩიხრაძე, კვოტა - 4
კლინიკური ბაზა:
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 შ.პ.ს. ,,BROTHERS’’ (ქ.ბათუმი, გენ.ა.აბაშიძის ქ.N14, გენ.ა.აბაშიძის და
ბაგრატიონის კვეთა).

4. შ.პ.ს.

,,წმინდა

მიქაელ

მრავალპროფილიანი

მთავარანგელოზის

კლინიკური საავადმყოფო’’

სახელობის

(მის: ქ. თბილისი,

ლუბლიანას ქ. N33):
პროგრამის ხელმძღვანელი –ზაზა ლურსმანაშვილი, კვოტა –12
კლინიკური ბაზა:
 შ.პ.ს. „თბილისის პედიატრიული პრივატ კლინიკა“

(ქ.თბილისი,

თემქის დასახლება, XI მიკრორაიონი, I კვარტალი);
 შ.პ.ს. „ემბრიო“ (ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ.N13/მიხეილ ჭიაურელის
ქ.N6);
 შ.პ.ს. „ჯეო ჰოსპიტალს“ (ქ. გურჯაანი, მარჯანიშვილის ქ. N35).

5. სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (მის: ქ.თბილისი, ქინძმარაულის 1
შესახ.N1);
პროგრამის ხელმძღვანელი - ოთარ დიხამინჯია, კვოტა - 8
კლინიკური ბაზები:
 შ.პ.ს. „კავკასიის მედიცინის ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქ.N23);

,,კლინიკური ტოქსიკოლოგია’’:
1. სსიპ

„თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ (მის:

ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N33)
პროგრამის ხელმძღვანელი - ნინო ლობჟანიძე, კვოტა - 3
კლინიკური ბაზა:
 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ.თბილისი, გუდამაყრის ქ.N4);
 შ.პ.ს.

„თბილისის

ცენტრალური

საავადმყოფო“

(ქ.

თბილისი,

ლუბლიანას ქ.N5);
შ.პ.ს. „აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური
საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ. თბილისი, ვაჟა - ფშაველას გამზ. N29);
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 შ.პ.ს. „მედიქლაბჯორჯია“ (ქ. თბილისი, ტაშკენტის ქ.№22/ა);
 სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის გივი
ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა“ (ქ.თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N33);
 სს

„კ.ერისთავის

სახელობის

ექსპერიმენტული

და

კლინიკური

ქირურგიის ეროვნული ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ჩაჩავას ქ.N 5);
 შ.პ.ს.

„წმინდა

მიქაელ

მრავალპროფილიანი

მთავარანგელოზის

კლინიკური

საავადმყოფო“

სახელობის

(ქ.

თბილისი,

ლუბლიანას ქ. N33);
 შ.პ.ს. „ნიუ ჰოსპიტალს“ (ქ. თბილისი, კრწანისის ქ. N12);
 შ.პ.ს.

გადაუდებელი

ნევროლოგიის

კლინიკა

“ნევროლოგი”

(ქ.თბილისი, წინანდლის ქ.N9);
 შ.პ.ს.

„ფსიქიკური

ჯანმრთელობის

და

ნარკომანიის

პრევენციის

ცენტრი“ (ქ. თბილისი, პეტრე ქავთარაძის ჩიხი N2);
 შ.პ.ს.

,,თბილისის

ზღვის

ჰოსპიტალი’’

(ქ.თბილისი,

დასახლება

ვარკეთილი-3, IV მკ/რ-ის მიმდებარედ, ნაკვეთი 14/430).

„სასამართლო მედიცინა“:
1. სსიპ

„თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ (მის:

ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N33)
პროგრამის ხელმძღვანელი - ბესარიონ კილასონია, კვოტა - 8
კლინიკური ბაზა:


შ.პ.ს. „აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური

საუნივერსიტეტო კლინიკა“ (ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.N29);


შ.პ.ს. „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის

ცენტრი“ (ქ. თბილისი, პეტრე ქავთარაძის ქუჩის ჩიხი N2);
 სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა (ქ. თბილისი, გუდამაყრის ქ. N4)
 შ.პ.ს.

„იმედის

კლინიკა“

(ქ.თბილისი,

სოფელი

დიღომი,

ვეფხისტყაოსნის ქ.N38);
 შ.პ.ს. „პირველი სამედიცინო ცენტრი“ (მის: ქ. თბილისი, ცოტნე
დადიანის ქ. N255);
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 სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის
ეროვნული ბიურო“ (ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ.N84);
 შ.პ.ს. „ნიუ ჰოსპიტალს“ (ქ. თბილისი, კრწანისის ქ. N12);
 სსიპ

თბილისის

სახელმწიფო

სამედიცინო

უნივერსიტეტის

სასამართლო მედიცინის დეპარტამენტი (ქ. თბილისი, ვაჟა - ფშაველას
გამზ. N33);
 სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ბიოქიმიის
დეპარტამენტი (მის: ქ. თბილისი, ვაჟა - ფშაველას გამზ. N33);
 სსიპ

თბილისის

სახელმწიფო

სამედიცინო

უნივერსიტეტის

ტოპოგრაფიული ანატომიის დეპარტამენტი (ქ. თბილისი, ვაჟა ფშაველას გამზ. N33);


სსიპ

თბილისის

სახელმწიფო

სამედიცინო

უნივერსიტეტის

ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ქიმიის დეპარტამენტი (ქ.
თბილისი, ვაჟა - ფშაველას გამზ. N33);
 სსიპ

თბილისის

სახელმწიფო

სამედიცინო

უნივერსიტეტის

პათოლოგიური ანატომიისა და ციტოპათოლოგიის დეპარტამენტი (ქ.
თბილისი, ვაჟა - ფშაველას გამზ. N33);
,,კლინიკური ონკოლოგია“:
1. სსიპ

„თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ (მის:

ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N33)
პროგრამის ხელმძღვანელი - რემა ღვამიჩავა, კვოტა - 12
კლინიკური ბაზები:
 შ.პ.ს. ,,აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შ.პ.ს.
კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი’’ (ქ.
თბილისი, თ. მღვდლის ქ.№13);
 შ.პ.ს. „კლინიკური ონკოლოგიის ინსტიტუტი“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ.N5);
 ს.ს. „უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ლისის ტბის
მიმდებარე ტერიტორია N4);
 შ.პ.ს. ,,პერსონალიზებული მედიცინის ინსტიტუტი’’ (ქ. თბილისი, ვაჟაფშაველას გამზ.N83/11);
 შ.პ.ს. ,,მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო
კლინიკა“ (ქ. თბილისი, წინანდლის ქ.N9);
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 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ.თბილისი, გუდამაყრის ქ.N4);
 შ.პ.ს. „თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ.N5);
 შ.პ.ს. „პირველი საავადმყოფო“ (ქ. თბილისი, წინანდლის ქ. N9);
 შ.პ.ს. “აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური
საუნივერსიტეტო კლინიკა” (ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N29);
 შ.პ.ს. „ამტელ ჰოსპიტალ პირველი კლინიკური“ (ქ. თბილისი,
წინანდლის ქ.N9)
 შ.პ.ს. „მედინვესტი ჰემატოლოგიისა და ტრანსფუზიოლოგიის
ინსტიტუტი“ (ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქუჩის ჩიხი N4);
 შ.პ.ს. ,,მ. ზოდელავას ჰემატოლოგიური ცენტრი’’ (ქ. თბილისი,
თევდორე მღვდლის ქ.№13 );
 შ.პ.ს. ,,გორმედი’’ (ქ.გორი, ცხინვალის გზატკეცილი N14).

 შ.პ.ს. „მრავალპროფილური კლინიკა კონსილიუმ მედულა“ (მის:
ქ.თბილისი, ა.პოლიტკოვსკაიას ქ.N6გ);
პროგრამის ხელმძღვანელი - დავით გიორგაძე, კვოტა - 5
კლინიკური ბაზები:
 შ.პ.ს.

,,აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შ.პ.ს.

კლინიკური

მედიცინის

სამეცნიერო-კვლევითი

ინსტიტუტი’’

(ქ.

თბილისი, თ. მღვდლის ქ.№13);
 შ.პ.ს. ,,პერსონალიზებული მედიცინის ინსტიტუტი’’ (ქ. თბილისი,
ვაჟა-ფშაველას გამზ.N83/11);
 შ.პ.ს.

„თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო“

(ქ. თბილისი,

ლუბლიანას ქ.N5);
 ა(ა)იპ

,,საქართველოს

უპოვართათვის

და

მისი

საპატრიარქოს
განვითარების

თერაპიული
ფონდი”

(ქ.

კლინიკა
თბილისი,

წინანდლის ქ. N9);
 სს ,,გერმანული ჰოსპიტალი’’ (ქ. თბილისი, კოსმონავტების სანაპირო
N45ა).

„პედიატრია“:
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1. სსიპ

„თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ (მის:

ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N 33)
პროგრამის ხელმძღვანელი – ირაკლი ფავლენიშვილი, კვოტა - 50
კლინიკური ბაზები:
 სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის გივი
ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N33);
 შ.პ.ს.

,,იმედის

კლინიკა”

(ქ.

თბილისი,

სოფელი

დიღომი,

ვეფხისტყაოსნის ქ. N38);
 შ.პ.ს.

,,თბილისის ზღვის ჰოსპიტალი’’ (ქ.თბილისი,
ვარკეთილი-3, IV მკ/რ-ის მიმდებარედ, ნაკვეთი 14/430);

დასახლება

 შ.პ.ს. „თბილისის პედიატრიული პრივატ კლინიკა“ (ქ.თბილისი,
თემქის დასახლება, XI მიკრორაიონი, I კვარტალი);
 შ.პ.ს. ,,გლობალმედ’’ (მის: ქ. თბილისი, ყიფშიძის ქ.3ბ);
 შ.პ.ს. „ბაზი“ (ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. N21);
 შ.პ.ს. ,,დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი” (ქ. თბილისი,
მარიჯანის ქ. №2/ბ);
 შ.პ.ს. „მცხეთის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. N20);
 შ.პ.ს. „მედკაპიტალი“ (ქ.თბილისი, გამრეკელის ქ. N19);
 შ.პ.ს. “Mმედი22“ (ქ. თბილისი, სამუელ (ნოე) ბუაჩიძის ქ.N12);
 შ.პ.ს. „პირველი სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ც. დადიანის ქ.
№255);
 შ.პ.ს. „დავით გაგუას კლინიკა“ (ქ.თბილისი, ნ.ჯავახიშვილის ქ. N6ა);
 შ.პ.ს. „ბაიები“ (ქ. თბილისი, ჟ. კალანდაძის ქ. N10);
 შ.პ.ს. „N ქირონ +“ (ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. N5).
2. შ.პ.ს. „ავერსის კლინიკა“ (მის: ქ. მარნეული, 26 მაისის ქუჩა/ქ.
თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.N27ბ)
პროგრამის ხელმძღვანელი - ილონა ხიზანეიშვილი, კვოტა - 10
კლინიკური ბაზები:
 შ.პ.ს. „ენენსი“ (ქ. თბილისი, ველისციხის ქ N5ა)
 შ.პ.ს. „აკადემიკოს ვახტანგ ბოჭორიშვილის კლინიკა“

(ქ. თბილისი,

ალ. ყაზბეგის გამზ. N16).
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3. სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (მის: ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ.N21ა);
პროგრამის ხელმძღვანელი - ციცინო ფარულავა, კვოტა - 45
კლინიკური ბაზები:
 სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ.N13/მიხეილ
ჭიაურელის ქ.N6);
 შ.პ.ს.

„აკად.

ზ. ცხაკაიას

სახელობის

დასავლეთ

საქართველოს

მედიცინის

ეროვნული

ცენტრი“

(ქ.

ინტერვენციული

ქუთაისი,

ჯავახიშვილის ქ. N83ა);
 სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (ქ. ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი N64);
 სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (ქ.თბილისი, ქინძმარაულის 1 შესახ.N1).

„ნეონატოლოგია“:
1. სსიპ

„თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ (მის:

ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N33)

პროგრამის ხელმძღვანელი – მაია გოთუა, კვოტა - 11
კლინიკური ბაზები:
 სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის გივი
ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N33);
 შ.პ.ს.

,,იმედის

კლინიკა”

(ქ.

თბილისი,

სოფელი

დიღომი,

ვეფხისტყაოსნის ქ. N38);
,,თბილისის ზღვის ჰოსპიტალი’’ (ქ.თბილისი,
ვარკეთილი-3, IV მკ/რ-ის მიმდებარედ, ნაკვეთი 14/430);
 შ.პ.ს.

დასახლება

 შ.პ.ს. „თბილისის პედიატრიული პრივატ კლინიკა“ (ქ.თბილისი,
თემქის დასახლება, XI მიკრორაიონი, I კვარტალი);
 შ.პ.ს. ,,გლობალმედ’’ (მის: ქ. თბილისი, ყიფშიძის ქ.3ბ);
 შ.პ.ს. „ბაზი“ (ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. N21);
 შ.პ.ს. ,,დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი” (ქ. თბილისი,
მარიჯანის ქ. №2/ბ);
 შ.პ.ს. „მცხეთის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. N20);
 შ.პ.ს. „მედკაპიტალი“ (ქ.თბილისი, გამრეკელის ქ. N19);
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 შ.პ.ს. „N ქირონ +“ (ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. N5);
 ა(ა)იპ „ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N35);
 შ.პ.ს. „დავით გაგუას კლინიკა“ (ქ.თბილისი, ნ.ჯავახიშვილის ქ. N6ა);
 შ.პ.ს.,,იმედის

კლინიკა”

(ქ.

თბილისი,

სოფელი

დიღომი,

ვეფხისტყაოსნის ქ. N38);
 შ.პ.ს. „ბაიები“ (ქ. თბილისი, ჟ. კალანდაძის ქ. N10
 ა(ა)იპ „პერინატოლოგია“ (ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. N93).

2.

შ.პ.ს.

„აკადემიკოს

ო.

ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული
სამედიცინო ცენტრი“ (მის: ქ. თბილისი, ნ. ბოხუას ქ. N12, ლუბლიანას
ქ.N66)
პროგრამის ხელმძღვანელი - ქეთევან ნემსაძე, კვოტა - 8
კლინიკური ბაზები:
 შ.პ.ს. „თბილისის პედიატრიული პრივატ კლინიკა“ (ქ.თბილისი,
თემქის დასახლება, XI მიკრორაიონი, I კვარტალი);
 ა(ა)იპ „ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი“

(ქ. თბილისი,

ლუბლიანას ქ. N35);
3. სს

„ევექსის

ჰოსპიტლები“

(მის:

ქ.

თბილისი,

ლუბლიანას

ქ.N13/მიხეილ ჭიაურელის ქ.N6)
პროგრამის ხელმძღვანელი - თინათინ ტყეშელაშვილი, კვოტა - 12
კლინიკური ბაზები:
 სს „ევექსის ჰოსპიტლები’’ (ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. N21ა);
 სს „ევექსის ჰოსპიტლები’’ (ქ. ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი N64);
 შ.პ.ს.

„აკად.

ინტერვენციული

ზ. ცხაკაიას
მედიცინის

სახელობის
ეროვნული

დასავლეთ
ცენტრი“

საქართველოს
(ქ.

ქუთაისი,

ჯავახიშვილის ქ. N83ა);
 სს „ევექსის ჰოსპიტლები’’ (ქ.თბილისი, ქინძმარაულის 1 შესახ.N1).

,,ბირთვული მედიცინა’’:
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1. სსიპ

„თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ (მის:

ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N33)
პროგრამის ხელმძღვანელი – ნატალია შენგელია დე ლანგე, კვოტა - 6
კლინიკური ბაზები:
 შ.პ.ს. „სხივური მედიცინის ცენტრი“ (ქ.თბილისი,

ლევან ჩარკვიანის

ქ.N6);
 შ.პ.ს. ,,აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შ.პ.ს.
კლინიკური

მედიცინის

სამეცნიერო-კვლევითი

ინსტიტუტი’’

(ქ.

თბილისი, თ. მღვდლის ქ.№13);
 ს.ს. „უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი’’ (ქ. თბილისი, ლისის ტბის
მიმდებარე N4).

„ბავშვთა ნევროლოგია“:
1. სსიპ

„თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ (მის:

ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N 33)
პროგრამის ხელმძღვანელი – ნანა გელაძე, კვოტა - 6
კლინიკური ბაზები:
 სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის გივი
ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N33);
 შ.პ.ს. „პირველი სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ც. დადიანის ქ.
№255);
 შ.პ.ს. „დავით გაგუას კლინიკა“ (ქ.თბილისი, ნ.ჯავახიშვილის ქ. N6ა);
 შ.პ.ს. „ბაიები“ (ქ. თბილისი, ჟ. კალანდაძის ქ. N10);
 შ.პ.ს. „თბილისის პედიატრიული პრივატ კლინიკა“ (ქ.თბილისი,
თემქის დასახლება, XI მიკრორაიონი, I კვარტალი);
 შ.პ.ს. „თბილისის ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფო” (ქ.
თბილისი, ჩიქოვანის ქ.N14);
 შ.პ.ს. „ბაზი“(ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. N21);
 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ.თბილისი, გუდამაყრის ქ.N4);
 შ.პ.ს. „ნიუ ჰოსპიტალს“ (ქ.თბილისი, კრწანისის ქ. N12);
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 შ.პ.ს.

გადაუდებელი

ნევროლოგიის

კლინიკა

„ნევროლოგი“

(ქ.თბილისი, წინანდლის ქ. N9);
 შ.პ.ს.

„ფსიქიკური

ჯანმრთელობის

და

ნარკომანიის

პრევენციის

ცენტრი“ (ქ. თბილისი, პეტრე ქავთარაძის ქუჩის ჩიხი N2);

2. სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (მის:ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ.N13/მიხეილ
ჭიაურელის ქ.N6)
პროგრამის ხელმძღვანელი – ნინო ტატიშვილი, კვოტა - 7
კლინიკური ბაზები:
 სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. N21ა);
 შ.პ.ს.

,,ი.ბოკერიას

სახელობის

ნეიროგანვითარების

ცენტრი“

(ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ.N13/მიხეილ ჭიაურელის ქ.N6);
 სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (ქ. თბილისი, ქინძმარაულის I შესახვევი N1);
 შ.პ.ს. „კავკასიის მედიცინის ცენტრი“ (ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქ.N23).

„ბავშვთა ენდოკრინოლოგია“:
1. სსიპ

„თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ (მის:

ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N 33)
პროგრამის ხელმძღვანელი – მარინე გორდელაძე, კვოტა - 2
კლინიკური ბაზები:
 სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის გივი
ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N33);
 შ.პ.ს.

,,იმედის

კლინიკა”

(ქ.

თბილისი,

სოფელი

დიღომი,

ვეფხისტყაოსნის ქ. N38);
,,თბილისის ზღვის ჰოსპიტალი’’ (ქ.თბილისი,
ვარკეთილი-3, IV მკ/რ -ის მიმდებარედ, ნაკვეთი 14/430);
 შ.პ.ს.

დასახლება

 შ.პ.ს. „თბილისის პედიატრიული პრივატ კლინიკა“ (ქ.თბილისი,
თემქის დასახლება, XI მიკრორაიონი, I კვარტალი);
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 შ.პ.ს. ,,გლობალმედ’’ (მის: ქ. თბილისი, ყიფშიძის ქ.3ბ);
 შ.პ.ს. „ბაზი“ (ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. N21);
 შ.პ.ს. ,,დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი” (ქ. თბილისი,
მარიჯანის ქ. №2/ბ);
 შ.პ.ს. „მცხეთის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. N20);
 შ.პ.ს. „მედკაპიტალი“ (ქ.თბილისი, გამრეკელის ქ. N19).

2. სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (მის: ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. N21ა);
პროგრამის ხელმძღვანელი – ნინო აბდუშელიშვილი, კვოტა - 5

„ბავშვთა გასტროენტეროლოგია“:
1. სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (მის: ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. N21ა)
პროგრამის ხელმძღვანელი – ციცინო ფარულავა, კვოტა - 5
კლინიკური ბაზა:
 სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ.N13/მიხეილ
ჭიაურელის ქ.N6).
„ბავშვთა კარდიოლოგია-რევმატოლოგია“:
1. სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ (მის:
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N 33)
პროგრამის ხელმძღვანელი – გიორგი ჩახუნაშვილი, კვოტა - 3
კლინიკური ბაზები:
 სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის გივი
ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N33);
 შ.პ.ს.

,,იმედის

კლინიკა”

(ქ.

თბილისი,

სოფელი

დიღომი,

ვეფხისტყაოსნის ქ. N38);
 შ.პ.ს.

,,თბილისის ზღვის ჰოსპიტალი’’ (ქ.თბილისი,
ვარკეთილი-3, IV მკ/რ -ის მიმდებარედ, ნაკვეთი 14/430);

დასახლება
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 შ.პ.ს. „თბილისის პედიატრიული პრივატ კლინიკა“ (ქ.თბილისი,
თემქის დასახლება, XI მიკრორაიონი, I კვარტალი);
 შ.პ.ს. ,,გლობალმედ’’ (მის: ქ. თბილისი, ყიფშიძის ქ.3ბ);
 შ.პ.ს. „ბაზი“ (ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. N21);
 შ.პ.ს. ,,დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი” (ქ. თბილისი,
მარიჯანის ქ. №2/ბ);
 შ.პ.ს. „მცხეთის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. N20);
 შ.პ.ს. „მედკაპიტალი“ (ქ.თბილისი, გამრეკელის ქ. N19);

2. ა(ა)იპ „ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი“ (მის: ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N35)
პროგრამის ხელმძღვანელი - ვახტანგ ხელაშვილი, კვოტა - 2
კლინიკური ბაზები:
 სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ.N13/მიხეილ
ჭიაურელის ქ.N6);
 შ.პ.ს. „თბილისის პედიატრიული პრივატ კლინიკა“ (ქ.თბილისი,
თემქის დასახლება, XI მიკრორაიონი, I კვარტალი).

3. სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (მის: ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ.N13/მიხეილ
ჭიაურელის ქ.N6)
პროგრამის ხელმძღვანელი – მაკა იოსელიანი, კვოტა - 7
კლინიკური ბაზა:
 სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (ქ. ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი N64).

„ბავშვთა გადაუდებელი მედიცინა“:
1.

სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ (მის:

ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N 33)
პროგრამის ხელმძღვანელი – ფიქრია ლურსმანაშვილი, კვოტა - 21
კლინიკური ბაზები:
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 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. „ამტელ ჰოსპიტალ პირველი კლინიკური“ (ქ. თბილისი,
წინანდლის ქ.N9).
2. სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (მის: ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. N21ა)
პროგრამის ხელმძღვანელი – მაია ჩხაიძე, კვოტა - 8
კლინიკური ბაზა:
 სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ.N13/მიხეილ
ჭიაურელის ქ.N6).

„ბავშვთა ნეფროლოგია“:
1. სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (მის: ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. N21ა)
პროგრამის ხელმძღვანელი – გურამ ჩიტაია, კვოტა - 5
კლინიკური ბაზა:
 სს „ევექსის ჰოსპიტლები“

(ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ.N13/მიხეილ

ჭიაურელის ქ.N6).

,,ბავშვთა ჰემატოლოგია/ტრანსფუზიოლოგია’’:
1. სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ (მის: ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ.N13/მიხეილ
ჭიაურელის ქ.N6);
პროგრამის ხელმძღვანელი – ასმათ შენგელაია, კვოტა - 6

„ბავშვთა ქირურგია“:
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1. სსიპ

„თბილისის

სახელმწიფო

სამედიცინო

უნივერსიტეტი“

(ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N33)
პროგრამის ხელმძღვანელი - რამაზ კუტუბიძე, კვოტა - 10
კლინიკური ბაზები:
 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პირველი
საუნივერსიტეტო კლინიკა’’ (ქ.თბილისი, გუდამაყრის ქ.N4);
 შ.პ.ს. „აკად. ნ.ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო
კლინიკა“ (ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ.N29);
 შ.პ.ს. „გადაუდებელი ქირურგიისა და ტრავმატოლოგიის ცენტრი“
(ქ.თბილისი, წინანდლის ქ. N9);
 შ.პ.ს. ,,მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო
კლინიკა” (ქ.თბილისი, წინანდლის ქ. N 9);
 შ.პ.ს.

,,თბილისის

ცენტრალური

საავადმყოფო“

(ქ.

თბილისი,

ლუბლიანას ქ. N5);
 შ.პ.ს. ,,ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა’’ (ქ. თბილისი,
უზნაძის ქ.N103);
 შ.პ.ს.

,,თბილისის ზღვის ჰოსპიტალი’’ (ქ.თბილისი,
ვარკეთილი-3, IV მკ/რ -ის მიმდებარედ, ნაკვეთი 14/430);

დასახლება

 სსიპ „გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი“ (ქ. გორი, ჭავჭავაძის ქ.N56);
 შ.პ.ს. „გორმედი“(ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი N14);
 შ.პ.ს. „მცხეთის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. N20);
 შ.პ.ს. „კლინიკა-ლჯ“ (ქ. ქუთაისი, ჩეჩელაშვილის ქ. N6ა);
 შ.პ.ს. „თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების

დასავლეთის

რეგიონული ცენტრი“ (ქ. ქუთაისი, ფოთის ქ. N 40);
 სსიპ ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, გ.ჟვანიას
სახელობის პედიატრიული კლინიკა“ (ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ. N33);
 სს „ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი“
(ქ.თბილისი, წინანდლის ქ. N27);
 შ.პ.ს. „თბილისის პედიატრიული პრივატ კლინიკა“

(ქ.თბილისი,

თემქის დასახლება, XI მიკრორაიონი, I კვარტალი);

,,ბავშვთა ფთიზიატრია-პულმონოლოგია’’:
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1. სსიპ

„თბილისის

სახელმწიფო

სამედიცინო

უნივერსიტეტი“

(ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N33)
პროგრამის ხელმძღვანელი -კახაბერ ვაჭარაძე, კვოტა - 5
კლინიკური ბაზები:
 ს.ს ,,ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი“
(ქ. თბილისი, აჭარის ქ. N8);
 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).
„ბავშვთა ინფექციური სნეულებები“:
1. სსიპ

„თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ (მის:

ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N 33).
პროგრამის ხელმძღვანელი – თამარ ჯოხთაბერიძე, კვოტა -3
კლინიკური ბაზები:
 სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის გივი
ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა“ (ქ. თბილისი,
ლუბლიანას ქ. N33);
 შ.პ.ს.

,,იმედის

კლინიკა”

(ქ.

თბილისი,

სოფელი

დიღომი,

ვეფხისტყაოსნის ქ. N38);
,,თბილისის ზღვის ჰოსპიტალი’’ (ქ.თბილისი,
ვარკეთილი-3, IV მკ/რ-ის მიმდებარედ, ნაკვეთი 14/430);
 შ.პ.ს.

დასახლება

 შ.პ.ს. „თბილისის პედიატრიული პრივატ კლინიკა“ (ქ.თბილისი,
თემქის დასახლება, XI მიკრორაიონი, I კვარტალი);
 შ.პ.ს. ,,გლობალმედ’’ (მის: ქ. თბილისი, ყიფშიძის ქ.3ბ);
 შ.პ.ს. „ბაზი“ (ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. N21);
 შ.პ.ს. ,,დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი” (ქ. თბილისი,
მარიჯანის ქ. №2/ბ);
 შ.პ.ს. „მცხეთის სამედიცინო ცენტრი“ (ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. N20);
 შ.პ.ს. „მედკაპიტალი“ (ქ.თბილისი, გამრეკელის ქ. N19);
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 შ.პ.ს. „თბილისის ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფო” (ქ.
თბილისი, ჩიქოვანის ქ.N14).
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