ცხელების ცენტრები რეგიონებში
რეგიონი

რაიონი

დაწესებულება

მისამართი

იმერეთი

თერჯოლა

შპს "იმერმედი-იმერეთის სამხარეო სამედიცინო ცენტრი"
(თერჯოლამედი)

თერჯოლა, რუსთაველის ქ. N82

იმერეთი

სამტრედია

შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"

სამტრედია, კოსტავას ქუჩა

იმერეთი

ქუთაისი

შპს "რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი"- ო. ჩხობაძის სახელობის
ქუთაისი, ჩხობაძის ქ. №20
მრავალპროფილური სამედიცინო დაწესებულება

კახეთი

თელავი

სს "ევექსის ჰოსპიტლები"

თელავი, სეხნიაშვილის ქუჩა N1

კახეთი

თელავი

შპს "თელავის რაიონული საავადმყოფო"

თელავი, ალადაშვილის ქუჩა №2

კახეთი

ლაგოდეხი

შპს "არქიმედეს კლინიკა"

ლაგოდეხი, 9 აპრილის ქუჩა

კახეთი

საგარეჯო

შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"

საგარეჯო, კახეთის გზატკეცილი №13

მცხეთა-მთიანეთი დუშეთი

შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"

დუშეთი, სტალინის ქუჩაN71

მცხეთა-მთიანეთი თიანეთი

შპს "რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი"

დაბა თიანეთი, რუსთაველის ქუჩა N75

მცხეთა-მთიანეთი მცხეთა

შპს "მცხეთის სამედიცინო ცენტრი"

მცხეთა, სამხედროს ქუჩა N20

სამეგრელო-ზემო
ზუგდიდი
სვანეთი

შპს "ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფო"

ზუგდიდი, ონარია

სამეგრელო-ზემო
აბაშა
სვანეთი

სს "ევექსის კლინიკები"

აბაშა, თავისუფლების ქუჩა N143
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რეგიონი

რაიონი

დაწესებულება

მისამართი

სამეგრელო-ზემო
მარტვილი
სვანეთი

სს "ევექსის კლინიკები"

მარტვილი, მშვიდობის ქუჩა N111

სამეგრელო-ზემო
მესტია
სვანეთი

შპს "მესტიის საავადმყოფო-ამბულატორიული გაერთიანება"

დაბა მესტია, ილია გაბლიანის ქუჩა N13

სამეგრელო-ზემო
სენაკი
სვანეთი

შპს "სენა-მედი"

სენაკი, ჭყონდიდელის ქუჩა №13

სამეგრელო-ზემო
სენაკი
სვანეთი

შპს "არქიმედეს კლინიკა"

სენაკი, რუსთაველის ქუჩა N110

სამეგრელო-ზემო
ფოთი
სვანეთი

სს "ევექსის კლინიკები"

ფოთი, გურიის ქუჩა N171

სამეგრელო-ზემო
ჩხოროწყუ
სვანეთი

სს "ევექსის კლინიკები"

დაბა ჩხოროწყუ, დავით აღმაშენებლის ქუჩა N19

სამეგრელო-ზემო
წალენჯიხა
სვანეთი

სს "ევექსის კლინიკები"

წალენჯიხა, ჭურღულიას ქუჩა N6

სამეგრელო-ზემო
ჭითაწყარო
სვანეთი

შპს "ლაიფი"

ზუგდიდის რაიონი, სოფ. ჭითაწყარი, მ. ბარამიას
ქუჩა N69

სამეგრელო-ზემო
ხობი
სვანეთი

სს "ევექსის კლინიკები"

ხობი, ჭყონდიდელის ქუჩა N2

სამეგრელო-ზემო
ჯვარი
სვანეთი

შპს "ჯვარის საავადმყოფო "ენგურჰესი"

წალენჯიხის რაიონი, დაბა ჯვარი

რაჭა-ლეჩხუმი და
ლენტეხი
ქვემო სვანეთი

შპს "რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი"

დაბა ლენტეხი, ჯ. მეშველიანის ქუჩა N4/სტალინის
ქუჩა

რაჭა-ლეჩხუმი და
ონი
ქვემო სვანეთი

შპს "რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი"

ონი, ვახტანგ VI-ის ქუჩა N10

სამცხე-ჯავახეთი

ადიგენი

სს "ევექსის ჰოსპიტლები"

დაბა ადიგენი, არტემ ბალახაშვილის ქუჩა N11

სამცხე-ჯავახეთი

ახალქალაქი სს "ევექსის ჰოსპიტლები"

ახალქალაქი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა N31

სამცხე-ჯავახეთი

ახალციხე

ახალციხე, რუსთაველის ქუჩა N105ა

სს "ევექსის ჰოსპიტლები"
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რეგიონი

რაიონი

დაწესებულება

მისამართი

სამცხე-ჯავახეთი

ბორჯომი

შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"

ბორჯომი, სააკაძის ქუჩა N3

ქვემო ქართლი

რუსთავი

სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"

რუსთავი, წმ. ნინოს ქუჩა N3

ქვემო ქართლი

ბოლნისი

შპს "ბოლნისის ცენტრალური კლინიკა"

ბოლნისი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა N25

ქვემო ქართლი

რუსთავი

სს "რუსთავის ბავშვთა საავადმყოფო"

რუსთავი, წმინდა ნინოს ქუჩა №5

ქვემო ქართლი

გარდაბანი

შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"

გარდაბანი, ლესელიძის ქუჩა N1

ქვემო ქართლი

მარნეული

შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"

მარნეული, ყოფილი სამხედრო ქალაქის ტერიტორია

შიდა ქართლი

გორი

შპს "გორმედი"

გორი, ცხინვალის გზატკეცილი N14ა

შიდა ქართლი

კასპი

შპს მედალფა

კასპი, გიორგი სააკაძის ქ. №27ბ

შიდა ქართლი

ქარელი

შპს "ალიანს მედი"

ქარელი, ფანასკერტელის ქუჩა N30

შიდა ქართლი

ხაშური

შპს "გორმედი"

ხაშური, ფარნავაზ მეფის ქუჩა N5
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