فهرست  100بیمارستان خصوصی برتر کشور روسیه
شماره

سایت

نام کلینیک

ناحیه  /شهر

1

مت ی دتیا

مسکو ،ریازان ،کاستروما ،یاراسالو،
پترزبورگ ،سامارا ،پرم ،اوفا ،اٌمسک،
ناواسیبیرسک ،بارناول ،نواکوزنیسک،
کراسنادار ،ارکوسک

2

میدسی

مسکو ،پرم ،الگاگراد ،بریانسک،
بارناول ،نیژنی ناوگرد ،نیاگان،
اینژنیواراتوسک

3

یِ ام اس

مسکو

4

ا و ا پتر +
سکاندناویا  +ا و ا
کازان

پیترزبورگ ،والوگا ،کازان

http://www.avapeter.ru/

5

اس ام کلینیک

مسکو ،سولنیچناگورسک ،پیترزبورگ

http://www.smclinic.ru/

6

مِدیسینا

مسکو

https://www.medicina.ru/

7

بود زداروو

مسکو ،پیترزبورگ ،کراسنادار ،اوفا،
کازان ،ناواسیبیرسک ،کراسنایارسک،
نیژنیی ناوگورد ،ستوپینو،
کامینسکی-اورالسکی ،سوچی

http://klinikabudzdorov.ru

8

ناسیونالنایا
مدیسینسکایا سیت

باشکورستان،استان اومسکایا  ،استان
والگاگرادسکایا  ،استان سویردالوسکایا

http://nmedn.ru/rus/1

9

میدسویس

مسکو ،پیترزبورگ ،ژوکووکا

http://www.medswiss.ru/

10

"سیمیینیی دکتر"

مسکو

https://www.fdoctor.ru/

11

سیمیینایا

مسکو ،استان ریازانسکایا

12

مدیکا

پترزبورگ ،بیبورگ ،مسکو

13

یدینیی
میدیسینسکیی
سنتر

پترزبورگ

14

آلفا  -سنتر
زداروویه

مسکو ،استان سوردلوسکایا  ،استان
کیروسکایا  ،استان مورمانسکایا ،
استان نیژگوردسکایا  ،پرمسکایا
کرای ،استان رستوسکایا  ،استان
سامارسکایا  ،استان ساراتوسکایا ،
استان تومنسکایا  ،استان
یاراسالوسکایا

http://www.alfazdrav.ru/

15

لیچو .رو

مسکو ،دمیتروف ،یگوریوسک،
یکاترینبورگ ،ژوکوسکی ،کاالومنا،

http://lechy.ru/

http://mamadeti.ru/

https://medsi.ru/

http://www.emcmos.ru/main

http://semeynaya.ru/
http://mcmedik.ru/
http://e-medcenter.ru/

کارالیو ،لوخاویسی ،ماالخوکا ،مسکو،
نارو-فومینسک ،نیژنی ناوگورد،
پادولسک ،روتوف ،ساراتف ،سرگییف
پاساد ،تومسک ،شلکووا ،الکتروستال
http://www.nrmed.ru/

16

نی آر میدک

مسکو و استان مسکو

17

ک 31+

مسکو

http://klinika.k31.ru/

18

لیچیبنیی سنتر

مسکو

https://www.lcenter.ru/

19

میدیسینسکیی
سنتر "قرن "21

پترزبورگ

20

سادکا

استان نیژگوردسکایا

21

یورمد گروپ

پترزبورگ ،استان لنینگراد ،استان
اولیانوسکایا

22

او  -گ  -م  -ک
زدارویه

استان سویردلوسکایا

23

اُن کلینیک

مسکو ،ریازان ،پترزبورگ

24

مدیسینسکیه
اوسلوگی

مسکو

http://semashko-clinic.ru/

25

ماسیتالمید

مسکو

http://www.mositalmed.ru/

26

گارادسکایا بالنیسا
شماره ی 41

استان سویردالوسکایا

27

س – اِ – ال  -تی

مسکو

28

یکاترینسکایا

کراسنادارسکی کرای

29

سمت

پترزبورگ

30

سنترالنایا
پلیکلینیکا لیتفانده

مسکو

http://www.lit-clinic.ru/litfond/news

31

سکاندناوسکیی
سنترزداراویه

مسکو

http://www.scz.ru/

32

التس

استان چلیابینسک

http://www.lotos74.ru/

33

س–ن–م-ت

استان ناواسیبیرسک

http://www.cnmt.ru/

34

فیالسفیا کراستی
ی زداراویه

پرمسکی کرای

35

کلینیک د – ان –
کا

استان چلیابینسک

http://www.dnkclinica.ru/

36

اکادمیا زدارویا

زابایکالسکی کرای

https://www.az-chita.ru/

37

سیویرنا زاپادنیی
سنتر داکازاتیلنی
مدیسینی

پترزبورگ

38

زدراویتسا

استان ناواسیبیرسکایا

http://www.zdravitsa.ru/

39

کلینیک بین المللی

پترزبورگ

http://www.medem.ru/

https://www.mc21.ru/
http://sadkomed.ru/
http://euromed-group.ru/
http://www.ugmk-clinic.ru/
http://www.onclinic.ru/

http://gb41.org/
https://www.celt.ru/
https://www.clinic23.ru/
http://smt-clinic.ru/

http://medic-group.ru/

http://cdmed.ru/

میدیم
http://www.medguard.ru/index_sam.html

40

میدگارد

استان سامارا ،استان اولیانوسکایا

41

میدالیف

پرمسکی کرای

42

ام کا سیمیینیی
دکتر

مسکو ،پترزبورگ

43

مدیکو سانیتارنایا
چاست شماره ی
157

پترزبوگ

44

ایمما رو

مسکو

http://www.imma.ru/

45

میدخلدینگ رو

مسکو

http://medosmotri.ru/

46

پلیکلینک
سیمیینایا

استان مسکو

47

مدیک سیتی

مسکو

48

گارمونیا

استان سویردلوسکایا

49

مدکوادرات

مسکو

http://www.medkvadrat.ru/

50

مد اکسپرت

استان کالینینگراد

http://www.med-expert.ru/

51

نووایا پلی کلینیکا

مسکو ،استان آستاراخان

52

مرکز "الیت" +
دکتر الیت

استان کروف

http://center-light.ru/

53

آیبالیت

تاتارستان

https://mc-aybolit.ru/

54

وسیا مدیسینا

استان چلیابینسک

http://mc-chtpz.ru/

55

اِدکار

استان کالینینگراد

http://edkar.ru/

56

مرکز تشخیص
ملکولی

استان ایرکسکایا

http://www.doctor.irk.ru/

57

پلیکلینیک به اسم
ای – ام -
نیگینسکوا

استان تومن

http://nord-med.ru/

58

کلینیکی چایکا

مسکو

https://chaika.com/

59

دکتر باگالیوبوف

استان مسکو

60

جنسیس

کریم

http://клиника-генезис.рф/

61

میدرسکانتراکت

مسکو

http://www.medros.ru/

62

دی امد

بوریتاریا

https://diamedrb.ru/

63

آویستا

استان ساراتوسکایا

http://avesta-m.ru/

64

تانوس

استان نیژگردسکایا

http://www.tonus.nnov.ru/

65

ا ر – گ – اس –
مد

کمی

http://www.rgsmed.ru/

66

باسکو کلینیکا

مسکو

http://www.boscoclinica.ru/

67

دکتر پلوس

استان سویردلوسکایا

http://med-life.ru/
http://www.familydoctor.ru/
http://www.med157.ru/

http://setpol.ru/clinics/4-korolyov/
http://www.mediccity.ru/
http://www.g-mc.ru/

http://www.newpoliclinica.ru/

http://bogolubov.center/

http://www.doc-plus.ru/

http://pck.ru/

68

سنا کاچستوا

استان مسکو

69

گیپاکرات  +الیانس

استان روستوف ،کراسنادارسکی کرای

70

ستالیسا

مسکو

71

مرکز
پزشکی"پاکالینییه"

استان بلگردسکایا

72

سکانر

یاناو

73

بیامد

تاتارستان

http://biomed-mc.ru/

74

کلینیک پزشکی
آمریکایی

پترزبورگ

http://amclinic.ru/

75

اولترامد

استان امسک

http://ultramed55.ru/

76

آتکریتایا کلینیکا

مسکو

https://open-clinics.ru/

77

س–م–س

استان لنینگراد

78

پتروسکیه واروتا

مسکو

http://petrovkamed.ru

79

مرکز پزشکی به
اسم آسکرخانوف

داغستان

http://askerkhanov.ru/

80

نیکا سپرینگ

استان نیژگورسکایا

http://www.nika-nn.ru/

81

اکو بیزاپاسنست

پترزبورگ

http://mc.ecosafety.ru/

82

میگی

باشکورستان

83

م –س –
دیاگناستیکی ی
پرافیلکتیکی

استان یاراسالوسکایا

http://www.ymc2003.ru/

84

ویتا  +سلدی

استان والوگودسکایا

http://celdi.ru/

85

یدینی
مدیسینسکیی
سیستمی

پترزبورگ

86

زداروویه

اوستیای شمالی -آالنیا

87

سنترومد

استان تویرسکایا

http://centromed.su/

88

کا آپ ونیش تورگ

مسکو

http://www.mckvt.ru/

89

ناش –ام س –
"پارسلس"

استان سویردلوسکایا

http://mc-paracels.ru/

90

مای کلینیک

پترزبورگ

91

اسکلیپیی

پریمرسکی کرای

http://www.asklepiy-dv.ru

92

جی– ام  -اس

مسکو

http://www.gmsclinic.ru/

93

دکتر آ

استان تییومن

94

ام –س  -آکادمیا

استان اولیانوسک

95

لیچیبنا -
دیاگناستیچیسکیی
سنتر

استان تمسک

http://www.centr-alians.ru/
https://www.stomed.ru/
http://belpokolenie.ru/
https://scaner.pro/

http://smeds.ru/

http://ufamed.ru/

http://www.emcclinic.ru/

http://ооо-здоровье.рф/main.php

http://www.myclinic.ru/

http://doktor-a.com/
http://www.academy-med.ru/
http://ldc.tom.ru/

96

مید اسیست

استان کورسکایا

http://medassist-k.ru/

97

دبریی دکتر

آلتایسکی کرای

http://gooddoctors.ru/

98

زداراویی ناسیی

استان لیپسک

http://zdorovie48.ru/

99

مدیسییا

اودمورتیا

100

گ کا ویکتوری
کلینیک

یاکوتیا

-
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http://www.mediceya.ru/
http://www.victory-clinic.ru/

