
1 თბილისი შპს „ნიუმედი “ თბილისი, მარიჯანის # 4 - ვაკის რაიონი კტ/ამბულატორია

2 თბილისი შპს „დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი”  
ქ.თბილისი,  თ. აბულაძის # 7 - ვაკის რაიონი

კტ/ამბულატორია

3 თბილისი შ.პ.ს „ალტრა ვიტა“ 
თბილისი, გაბრიელ ისაკაძის #12 - საბურთალოს 

რაიონი
ამბულატორია

4 თბილისი შპს "ჯანმრთელობის ცენტრი" თბილისი, ალ. აზბეგის 14 ბ -საბურთალოს რაიონი ამბულატორია/სტაციონარი

5 თბილისი შპს პინეო სამედიცინო ეკოსისტემა ქ.თბილისი, გორგასლის ქ# 93 პოლიპროფილური /კტ

6 თბილისი ს.ს. ”ვერე_XXI" თბილისი, ქიაჩელის 12 - მთაწმინდის რაიონი ამბულატორია

7 თბილისი
წმინდა მიქაელის მთავარანგელოზის სახელობის 

კლინიკა
თბილისი,  ლუბლიანას 21-დიდუბის რაიონი კტ/პოლიპროფილური კლინიკა

8 თბილისი  შპს "ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი" თბილისი, ლუბლიანას ქ. #2/6 - დიდუბის რაიონი კტ/მრტ/პოლიპროფილური კლინიკა

9 თბილისი შ.პ.ს „ნიკა+2009 კლინიკა მედლაბი“ თბილისი, ე.ნინოშვილის ქ.60  -ჩუღურეთის რაიონი ამბულატორია

10 თბილისი შპს მედისონ ჰოლდინგი თბილისი, მუხიანი -გობრონიძის 27 -გლდანის რაიონი კტ/ამბულატორია

11 თბილისი სამედიცინო ჰოლდინგი 23 თბილისი, ხიზანიშვილის 28 -გლდანის რაიონი ამბულატორია

12 თბილისი შპს მედისონ ჰოლდინგი
თბილისი, ვარკეთილი - კალაუბნის 12 -სამგორის 

რაიონი
ამბულატორია

13 თბილისი თბილისის ზღვის ჰოსპიტალი
თბილისი, ვარკეთილი 3, IV მიკრორაიონი, ნაკვეთი 14-

430 - სამგორის რაიონი
კტ/მრტ/პოლიპროფილური კლინიკა

14 თბილისი მოზრდილთა N25 პოლიკლინიკა ქ.თბილისი,  ბ.ჭიჭინაძის 11 -სამგორის რაიონი ამბულატორია

15 თბილისი სსიპ თ.ს.ს.უ პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა თბილისი, გუდამაყრის ქ. N 4 -ნაძალადევის რაიონი კტ/მრტ/პოლიპროფილური

16 თბილისი შპს „კონსილიუმ მედულა“ ქ.თბილისი, ა.პოლიტკოვსკაიას ქ #6გ კტ/პოლიპროფილური

17 თბილისი ქ თბილისის ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფო ქ.თბილისი, ჩიქოვანის  #14 პედიატრია

18 თბილისი შპს „დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი”  ქ.თბილისი, მარიჯანის #2  პოლიპროფილური

19 თბილისი სს უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი
ქ.თბილისი, ლისის ტბის მიმდებარედ #4 -საბურთალოს 

რაიონი
პოლიპროფილური

20 თბილისი შპს  "ვივამედი" ქ.თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი მე-12-ე კმ პოლიპროფილური/კტ/მრტ

21 თბილისი შ.პ.ს. გიდმედი თბილისი,ლუბლიანას N  2/6 პოლიპროფილური

22 თბილისი შპს კლინიკური ონკოლოგიის ინსტიტუტი (კოი) ქ.თბილისი ლუბლიანას ქუჩა #5 პოლიპროფილური

23 თბილისი
სს კ.ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და 

კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი
ქ.თბილისი ლუბლიანას ქუჩა #21ა კტ/მრტ/პოლიპროფილური

24 თბილისი

სს კ.ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და 

კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრის 

ფილიალი (ახალი სიცოცხლე)

ქ.თბილისი ლუბლიანას ქუჩა #21ა სამშობიარო

25 თბილისი
 შპს "მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური 

საავადმყოფო"
ქ.თბილისი. ლუბლიანას ქ. 2/6 პედიატრია

26 თბილისი შპს "დავით გაგუას კლინიკა" თბილისი, დიღომი,  ჭიაურელის 6ა  სამშობიარო

27 თბილისი შპს "ჰერა " ქ.თბილისი ლუბლიანას ქუჩა #5 სამშობიარო

28 თბილისი

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის 

გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური 

კლინიკა 

თბილისი, ლუბლიანას ქ. 21 პედიატრია

29 თბილისი  შპს თბილისის გულისა და სისხლძარღვთა კლინიკა თბილისი, ლუბლიანას ქ. # 18/20 კარდიოლოგია

30 თბილისი შპს წმინდა ლაზარეს კლინიკა ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ #13, მ.ჭიაურელის #6 პოლიპროფილური/კტ/მრტ

31 თბილისი შპს ყელ ყურ ცხვირის სნეულებათა  ეროვნული ცენტრი ჯაფარიძე ქევანიშვილის კლინიკა - თბილისი, თევდორე მღვდლის ქ. #13; ოტო-რინო-ლარინგოლოგია

32 თბილისი შპს ალ.წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრიქ.თბილისი, წინანდლის #9 უროლოგიურია

33 თბილისი  შპს ჩიჩუების თვალის კლინიკა «მზერა" » - წინანდლის ქ. #9თბილისი, წინანდლის ქ. N9 ოფთალმოლოგია

34 თბილისი შპს მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკათბილისი, წინანდლის ქ. N9 პოლიპროფილური

35 თბილისი შპს "ტომოსკანი" თბილისი, მარიჯანის 4 კტ

36 თბილისი სასწრაფო პედიატრი თბილისი, უშანგი ჩხეიძის 10 პედიატრიული სასწრაფო

37 თბილისი შპს ემერჯენსი სერვისი თბილისი - ლუბლიანას 13/ჭიაურელის 6 სასწრაფო

38 თბილისი
შპს კატასტროფის მედიცინის პედიატრიულუ 

ცენტრი
თბილისი - ლუბლიანას 21 სასწრაფო

პროვაიდერები თბილისსა დარეგიონში

თბილისი



39 თბილისი შპს  კარდიოსერვისი  თბილისი - ჩაჩავას 5 / ლუბლიანას 4 კარდიოლოგიური სასწრაფო

40 თბილისი ჯეო -მედი თბილისი. ვაჟა-ფშაველას გამზ., კვ. 2, კორპ. 33 სასწრაფო

1 ქუთაისი შპს ქუთაისის N1 ჯანდაცვის ცენტრი ქ.ქუთაისი, ტაბიძის ქ.#23 ამბულატორია

2 ქუთაისი
შპს ქუთაისის ცენტრალური საავადმყოფო - 

ჯეოჰოსპიტალსი
სოლომონ პირველის 10 პოლიპროფილური

3 ქუთაისი

შპს  ო.ჩხობაძის  სახ. ინვალიდთა და ხანდაზმულთა 

სამკურნალო-სარეაბილიტაციო რეგიონალური 

კლინიკური ცენტრი

ქ.ქუთაისი, ჩხობაძის  #16 პოლიპროფილური

4 ქუთაისი შპს "ბომონდი" ქუთაისი, ზ. გამსახურდიას 15 პოლიპროფილური

5 ხარაგაული რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი "ხარაგაული" ხარაგაული, წერეთლის ქ. N14 პოლიპროფილური

6 ზესტაფონი
ზესტაფონის ამბულატორიული ცენტრი  "ჯეო 

ჰოსპოტალსი"
ზესტაფონი, აღმაშენებლის პირველი შესახვევი 1#1 ამბულატორია

7 ზესტაფონი შპს კლინიკა ფერომედი ქ.ზესტაფონი, მაღლაკელიძის ქ #4 პოლიპროფილური

8 ჭიათურა
ჭიათურის" ჯეო ჰოსპიტალსი" მრავალპროფილური 

სამედიცინო ცენტრი
ჭიათურა, გ. ჭანტურიას #20 პოლიპროფილური

9 სამტრედია
შპს "ჯეო ჰოსპიტალსი"-ს სამტრედიის 

ამბულატორიული ცენტრი
ჭანტურიას #2 ამბულატორია

10 სამტრედია შპს მედიჰელფ + ქ.სამტრედია, ჯავახიშვილის ქ#11 ამბულატორია

11 ბათუმი შპს მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალი მედ-ცენტრი პუშკინის ქ. N118 პოლიპროფილური

12 ბათუმი შპს საგიტარიუსი მეზღვაურთა სამედიცინო ცენტრი ქ.ბათუმი, გორგილაძის ქ #91 პოლიპროფილური

13 ბათუმი სს მეზღვაურთა სამედიცინო ცენტრი 2010 ქ.ბათუმი, ტაბიძის #2 პოლიპროფილური

14 გორი დედათა და ბავშვთა სამედიცინო ცენტრი "იავნანა" ქ.გორი, ჭავჭავაძის #104 პოლიპროფილური

15 გორი შპს "გორმედი" გორი, ცხინვალის გზატკეცილი 14 პოლიპროფილური

16 რუსთავი რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო რუსთავი, წმინდა ნინოს #3 პოლიპროფილური

17 რუსთავი შპს კლინიკა რუსთავი ქ.რუსთავი, მე-7 მკრ. პოლიპროფილური

18 რუსთავი რუსთავის სამშობიარო სახლი ქ.რუსთავი, წმინდა ნინოს #3 სამშობიარო

19 მარნეული
მარნეულის მრავალპროფილური ცენტრი   " ჯეო 

ჰოსპიტალი"
მარნეული, ყოფილი სამხედრო ქალაქის ტერიტორია პოლიპროფილური

20 გარდაბანი
გარდაბნის  მრავალპროფილური ცენტრი  " ჯეო 

ჰოსპიტალი"
გარდაბანი, ლესელიძის #1 პოლიპროფილური

21 წალკა
შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი წალკის 

სამედიცინო დაწესებულება
წალკა, თაყაიშვილის 4 პოლიპროფილური

22 საგარეჯო
საგარეჯოს მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი   

"ჯეო ჰოსპიტალი" 
საგარეჯო, კახეთის გზატკეცილი #13 პოლიპროფილური

23 გურჯაანი
გურჯაანი  " ჯეო ჰოსპიტალი" მრავალპროფილური 

სამედიცინო ცენტრი
გურჯაანი, მარჯანიშვილის ქ.35 პოლიპროფილური

24 თელავი შპს თელავის რაისაავადმყოფო ქ.თელავი, ალადაშვილის ქ#2 პოლიპროფილური

25 დედოფლისწყარო
შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი 

დედოფლისწყაროს სამედიცინო დაწესებულება
დედოფლისწყარო, ჰერეთის ქ. N22 პოლიპროფილური

26 მცხეთა
შპს მცხეთის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი 

"ჯანმრთელი თაობა" 
ქ.მცხეთა, კოსტავას №28 ამბულატორია

27 მცხეთა შპს მცხეთის სამედიცინო ცენტრი ქ.მცხეთა, სამხედროს ქ#20 პოლიპროფილური

28 მცხეთა
მცხეთა "ჯეო ჰოსპიტალი" მრავალპროფილური 

სამედიცინო ცენტრი
მცხეთა ღვინჯილიას #5 პოლიპროფილური

29 ხაშური
შპს გორმედი, ხაშურის ცენტრალური კლინიკური 

საავადმყოფო
ხაშური, ფარნავაზის #5 პოლიპროფილური

30 ხაშური შპს "ლაიფი 2012 ქ.ხაშური, ლესელიძის 10ა ამბულატორია

31 სენაკი არქიმედეს კლინიკა "სენაკი" ქ.სენაკი. რუსთაველი #10 პოლიპროფილური

32 ფოთი შპს ლაზიკა მედი ქ.ფოთი, ჭანტურიას ქ #16 პოლიპროფილური

33 ფოთი შპს იკამედი ქ.ფოთი, ერეკლე II ქ #40 ამბულატორია

34 ფოთი შპს გაერთიანებული სამშობიარო სახლი ქ.ფოთი, მიქაბერიძის ქ#1 სამშობიარო

35 ბორჯომი
ბორჯომი მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი  

" ჯეო ჰოსპიტალი"
ბორჯომი სააკაძის #3 პოლიპროფილური

36 ზუგდიდი
კლინიკა ენ ელ აი ზუგდიდი, კიტიას 21

პოლიპროფილური

1 თბილისი შპს. "კლინიკა ნიუმედი" თბილისი, მარიჯანის 4 თერაპია/ქირირგია 

(ორთოპდია/ორთოდონტია ფასდაკლება)

2 თბილისი შპს სითი სმაილი თბილისი, ნუცუბიძის 82 თერაპია/ქირირგია 

(ორთოპდია/ორთოდონტია ფასდაკლება)

რეგიონი

სტომატოლოგიურები თბილისსა დარეგიონში



3 თბილისი შპს გერმანული კლინიკა თბილისი, გორგასლის 51/53 თერაპია/ქირირგია 

4 თბილისი შპს დენტასტილი თბილისი, ბახტრიონის 20 თერაპია/ქირირგია 

(ორთოპდია/ორთოდონტია ფასდაკლება)

5 თბილისი შპს სი-ეს-აი თბილი,სიმიცკევიჩის 46 თერაპია/ქირირგია 

(ორთოპდია/ორთოდონტია ფასდაკლება)

6 თბილისი შპს მედი-დენტ+ თბილისი, არაყიშვილის ჩიხი 5 თერაპია/ქირირგია 

(ორთოპდია/ორთოდონტია ფასდაკლება)

7 თბილისი შპს სმაილი თბილისი, ევდოშვილის 12 თერაპია/ქირირგია 

(ორთოპდია/ორთოდონტია ფასდაკლება)

8 თბილისი შპს დენტალ მედი თბილისი, ყაზბეგის 35     24 საათიანი
თერაპია/ქირირგია 

(ორთოპდია/ორთოდონტია ფასდაკლება)

9 თბილისი შპს ლაივ დენტი
თბილისი, გლდანი 1 მიკრო 13 და 14 კორპუსების 

მიმდებარე ტერიტორია სავაჭრო ცენტრი ბინგო თერაპია/ქირირგია 

(ორთოპდია/ორთოდონტია ფასდაკლება)

10 თბილისი შპს პს დენტალი თბილისი, კანდელაკის ქ. №9 თერაპია/ქირირგია 

(ორთოპდია/ორთოდონტია ფასდაკლება)

11 თბილისი შპს ბელა დენტი თბილისი,კოსტავას N72 თერაპია/ქირირგია 

(ორთოპდია/ორთოდონტია ფასდაკლება)

12 თბილისი შპს ნიუ დენტი თბილისი,მიცკევიჩის ქ. 18 თერაპია/ქირირგია 

13 თბილისი შპს ნიუ დენტი თბილისი,საბურთალოს ქ. 40 თერაპია/ქირირგია 

14 თბილისი შპს ნიუ დენტი თბილისი, ყაზბეგის გამზ. 29ა თერაპია/ქირირგია 

15 თბილისი შპს ნიუ დენტი თბილისი,პეტრიაშვილის ქ. 32 თერაპია/ქირირგია 

16 თბილისი შპს ნიუ დენტი თბილისი,აგლაძის ქ. 39 ა, თბილისი თერაპია/ქირირგია 

17 თბილისი შპს ნიუ დენტი თბილისი,ლუბლიანას 5 თერაპია/ქირირგია 

18 ქუთაისი
იმერეთის რეგიონალური სტომატოლოგიური 

ცენტრი 
ქუთაისი, რუსთაველის 104 თერაპია/ქირირგია 

19 ქუთაისი შპს დენტალ ლიდერი ქუთაისიჭავჭავაძის გამზ, 52/21 თერაპია/ქირირგია 

(ორთოპდია/ორთოდონტია ფასდაკლება)

20 ბათუმი სტომატოლოგიური კლინიკა სტომადენტი ბათუმი მელაშვილის ქ. N24  თერაპია/ქირირგია 

(ორთოპდია/ორთოდონტია ფასდაკლება)

1 თბილისი შპს „ნიუმედი “( თბილისი, მარიჯანის # 4 )

ლაბორატორია ჰემატოლოგიური ანალიზატორი -HIGH

TECHNOLOGI -MicroCC- 20 Plus - 2016 წელი; ბიოქიმიური

ანალიზატორები - BioSistems –A 15 2018წ; DiaSys - StaeDast

MC 15 2009 წელი; კოაგულოგრამის აპარატი - HumaClot

junior -2012 წელი; იმუნოფერმენტული ანალიზატორი -

MINDRAY MR-96A Microplate Reader - 2010 წელი; შარდის

ანალიზატორი - DocUReader Plus2 - 2015 წელი; ექოსკოპია -

Toshiba Aplio MX-2011 წელი; Voluson E08 (4D) - 2016 წელი.

კომპიუტერული ტომოგრაფია რენტგენოდიაგნოსტიკური

დანადგარის საიდენტიფიკაციო მონაცემები:დანადგარის

დასახ. /მოდელი    HiSpeed CT/I  მწარმოებელი  General

Electric Company, USA№ 222194CN3  გამოშ.წელი 2000

დამონტაჟების წელი 2012 გამოყენების სახე კომპიუტერული

ტომოგრაფია  დანადგარის ტიპი  სტაციონარული

გენტრი2208852  № 54261WM3 გამოშ.წელი 2001რ/მილაკი MX-

200 (DU 6308)  №46088  Dunlee, USA მაქს.ძაბვა 140 kV

გამოშ.წელი 2009 მარეგულ. ორგანოს მიერ მინიჭებული

სარეგისტრაციო № G-1763 ფოკუსი 0,7x 0,6 mm დამცავი გარსი

DA200-04   №563675FN  Dunlee, USA გამოსახულების ტიპი

პრინტერი  მწარმოებელი Kodak  სისტემა მოდელი   DryView

8100 რენტგენი დანადგარის მოდელი: PLX160A გამოშვების

წელი 2011დანადგარის ტიპი: სტაციონალური

7 ოჯახის ექიმი/ოჯახის ექიმი პედიატრი/კტ

ოჯახის ექიმები თბილისსა და რუსთავში



2 თბილისი
შპს „დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი”  

(ქ.თბილისი,  თ. აბულაძის # 7 )

რენტგენის აპარატი ტოშიბა   ECOREY გამოშვების 

თარიღი 2011 წელი;  ექოსკოპიის აპარატები  APLIO  

გამოშვების თარიღი 2007 წელი; დენსიტომეტრია  

STRATOS გამოშვების თარიღი გამოშვების თარიღი  

2012 წელი; ჰილთერაპიის აპარატი  HIRO  TT 

გამოშვების თარიღი 2018 წელი  რენტგენის აპარატი 

AXIOM Icons R 200 SIEMENS  ციფრული გამოშვების 

თარიღი 2006 წელი;  ექოსკოპიის აპარატი TOSHIBA 

APLIO MX  გამოშვების თარიღი 2008 წელი; 

ექოსკოპიის აპარატი SIEMENS ACUSON X300 

გამოშვების თარიღი 2008 წელი; ლაბორატორია Cobas e 

411 ,,Roche" HITACHI  ავტომატური იმუნოლოგიის 

ანალიზატორი იაპონური (ECLIA მეთოდით) 

გამოშვების თარიღი 2010 წელი; ლაბორატორია Cobas C 

311 HITACHI ,,Roche" ავტომატური ბიოქიმიური 

ანალიზატორი გამოშვების თარიღი 2010 წელი; 

SYSMEX XS - 1000i ავტომატური 5 Dif 

ჰემატოლოგიური ანალიზატორი გამოშვების თარიღი 

2010 წელი;  Urisys 1100 ,,Roche"  შარდის ანალიზატორი 

გამოშვების თარიღი 2010 წელი;  12 RAL Clot- SP 

კოაგულაციის ანალიზატორი გამოშვების თარიღი 2010 

წელი. 

1 ოჯახის ექიმი



3 თბილისი
 შპს "ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო 

ჰოსპიტალი"(თბილისი, ლუბლიანას ქ. #2/6 )

სტაციონარული რენტგენი:  SHIMADZU - 

FLEXAVISION SF  გამოშვების წელი 2018.  

ულტრასონოგრაფია: SonoScape S22  გამოშვების 
წელი 2018.              მამოგრაფი: Planmed (Sophie 

classic) გამოშვების წელი 2016.            ანგიოგრაფი: 

Trinias F12 unit smart edition გამოშვების წელი 2018.            

სისხლის ჰემატოლოგიური ანალიზატორი: MS4S  

 გამოშვების წელი 2017ბიოქიმიური ანალიზატორი: 

A15 Byosystems გამოშვების წელი: 2015            ABG 

ანალიზატორი: Radiometer ABL80 გამოშვების წელი: 

2016

2 ოჯახის ექიმი/კტ/მრტ

4 თბილისი
შპს "ჯანმრთელობის ცენტრი"(თბილისი, ალ. 

ყაზბეგის 14 ბ -საბურთალოს რაიონი)

ულტრასონოგრაფია  4D LOGIqPS 2015 წელი; 

ელექტროკარდიოგრაფი ECG- I 103 20 14 წელი;  

პულსოქსიმეტრი  CMSSODL-CONTEC 2018 წელი; 

კარდიოგრაფი   MICROSMART 2014 წელი;  დოპლერი  

COMPAIIION 2005 წელი; ექოენცეფალოსკოპია  CONTEC8S 

2018 წელი; სონოსკოპი SONOMED 2015 წელი;  რენტგენი   

PICERI200I წელი;  ჰოლტერი  GIMA 2016 წელი 

ტიმპანომეტრი  HT10 2014 წელი;  ლაბორატორია  - სისხლის 

ანალიზატორი HUMACOUT30TS გერმანია 2012 წლი; 

ლაბორატორიული მიკროსკოპი NIKON 453275 იაპონია, 2008 

წელი  

1 ოჯახის ექიმი

5 თბილისი
ს.ს. ”ვერე  XXI"(თბილისი, ქიაჩელის 12 - მთაწმინდის 

რაიონი)
1 ოჯახის ექიმი

6 თბილისი
შპს მედისონ ჰოლდინგი (თბილისი, ვარკეთილი - 

კალაუბნის 12 -სამგორის რაიონი)
1 ოჯახის ექიმი

7 თბილისი
შპს მედისონ ჰოლდინგი (თბილისი, მუხიანი -

გობრონიძის 27)
1 ოჯახის ექიმი/კტ

8 რუსთავი შპს კლინიკა რუსთავი (ქ.რუსთავი, მე-7 მკრ.)

რენტგენის აპარატი, Allengers MARS 4.2 – 2018; 

დეფიბრილატორი- Bruker Defigard 2002; კარდიომონიტორი- 

Contec CMS 800 G-2010; პაციენტის მონიტორი - Contec CMS7000 -

2010; კარდიოგრაფის აპარატი - Contec ECG300 G -2012; 

საანესთეზიო სასუნთქი აპარატი - Contec WatoEX-65 -2010; 

კუაგულოგრამის აპარატი - Diagon Dia-Timer 2 – 2010; 

კარდიოგრაფის აპარატი - Edan cadence -2010; კომპიუტერული 

ტომოგრაფი - GE LightSpeed Plus – 2001; ინტრაოპერაციული 

ციფრული რენტგენი - GE OEC 7700 - 2001 upd2011; 

ულტრასონოგრაფიის აპარატი - Medison Sonoace X6 – 2010; 

ჰემატოლოგიური ანალიზატორი - Mindray BC5300 – 2015; 

ტროპონინის და Ddimer ანალიზატორი - Roche cobas H 232 – 

2017; ვიდეოგასტროსკოპი - Pentax EPK-i5000 – 2012; გაზებს და 

ელექტროლიტების ანალიზატორი - Siemens RapidPoint500 – 

2016; პორტატული ულტრასონოგრაფიის აპარატი - Sonoscape 

S2 -2016; კარდიოექოსკოპიის აპარატი - Sonoscape S20 - 2014

2 ჯახის ექიმი/კტ

სს ,,საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფი”

გენერალური დირექტორი

არჩილ მორჩილაძე

ექოსკოპი -PHILIPS, AFFINITI 70, გამოშვების წელი 2017; 

PHILIPS, IU22, G-Cart, გამოშვების წელი 2017;   PHILIPS HD 

2015; СT –  მწარმოებელი General Electric;  მოდელი -

 LightSpeed VCT 64 XT;  გამოშვების წელი 2008, მილაკის 

განახლების წელი 2015;  რენტგენი - მწარმოებელი -

 shimadzu;  მოდელი - Flexavision HB; გამოშვების წელი: 2008; 

ლაბორატორია  – HumaCount 5 D    SN 11041811044   გერმანია;   

MYTHIC 22  SN 200714-001718  შვეიცარია;  RADIOMETER ABL 

80 FLEX SN303667 USA; CLINITEK Status+   SN 269366 , 

ინგლისი;    i- STAT 1  ABOTT  sn -379871 USA;   BioSystems -A 

15 SN 831055311   ესპანეთი. 2015-2016


