
ფქოდ - კლინიკური შემთხვევები

დავით ჭყონია

15.02.2017



ავადმყოფი:  მამაკაცი დ. ნ., 72 წლის
პირველი ვიზიტი: 05.12.2016

სიმპტომები:  ქოშინი, ადვილად დაღლა, ხველა, დიდი რაოდენობით 

თხელი მოთეთრო  ფერის ნახველის გამოყოფა.

ანამნეზი: ყოფილი მწეველი, ეწეოდა 15 წლის ასაკიდან (2 კოლოფი 

დღეში), მუშაობდა მჩარხავად 10 წლის განმავლობაში. ბოლო რამდენიმე 
წელია, არ მუშაობს, უჭირს  გადაადგილება სახლში, ეწყება ქოშინი მცირე 
ფიზიკური დატვირთვისას (პირადი ტუალეტი, ტანისამოსის ჩაცმა). 

ექიმისთვის არ მიუმართავს, სუნთქვის გაძნელებისას ღებულობდა 
ეუფილინსა და ნო-შპას, რასაც მოსდევდა მცირედი დადებითი დინამიკა.

ობიექტურად: უჭირავს იძულებით მჯდომარე მდგომარეობა, 

გამოხატულია აკროციანოზი. 

ტაქიპნოე - 31 წუთში

არტერიული წნევა - 140/80 მმ ვწყ. სვ.

პულსი - 106 წუთში



როგორ ხდება ფქოდ-ის ინტეგრალური
შეფასება?

1. ჯერ ფასდება სიმპტომების ინტენსივობა
(CAT- COPD Assessment Test, ანუ ფქოდ-ის შეფასების
ტესტი და mMRC, ანუ ქოშინის შკალა)

2. გამწვავებების განვითარების რისკი
(ბოლო 12 თვეში განვითარებული გამწვავებების
რაოდენობა და/ან FEV1)
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1.   მე არასდროს ვახველებ 0     1     2     3    4      5     მე მუდმივად ვახველებ

2.   მე ფილტვებში არ მაქვს 0     1     2     3    4      5  ჩემი ფილტვები სავსეა

ნახველი (ლორწო) ნახველით (ლორწო)

3.   მე სრულებით არ მაქვს 0     1     2     3    4      5   მე მაქვს შებოჭილობის

შებოჭილობის შეგრძნება ძალიან ძლიერი შეგრძნება

გულმკერდში გულმკერდში

4.   როდესაც ავდივარ კიბის 0     1     2     3    4      5   როდესაც ავდივარ კიბის

ერთ უჯრედზე ან აღმართზე, ერთ უჯრედზე ან აღმართზე,

მე არ მაქვს ქოშინი მიჩნდება ძლიერი ქოშინი

3

5

3

5

CAT (COPD Assessment Test) – ფქოდ-ის
შეფასების ტესტი
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5.   ჩემი ყოველდღიური 0     1     2     3    4      5   ჩემი ყოველდღიური მოქმედებები

მოქმედებები სახლის პირობებში სახლის პირობებში შეზღუდულია

შეზღუდული არ არის

6.   ფილტვების დაავადების 0     1     2     3    4      5  ფილტვების დაავადების გამო

მიუხედავად, მე ვგრძნობ თავს მე არ ვგრძნობ თავს

დაჯერებულად, როცა სახლიდან დაჯერებულად, როცა სახლიდან

გავდივარ გავდივარ

7.  მე მძინავს ძალიან კარგად 0     1     2     3    4      5   მე მძინავს ძალიან ცუდად

8.  მე მაქვს ბევრი ენერგია 0     1     2     3    4      5   მე სრულებით არ მაქვს ენერგია

4

4

3

4

CAT (COPD Assessment Test) – ფქოდ-ის
შეფასების ტესტი
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მონაცემთა ინტერპრეტაცია

▪ 0-10    მინიმალური სიმპტომები

▪ 11-20   ზომიერი

▪ 21-30   გამოხატული

▪ 31-40   ძალიან მძიმე

31 



მოდიფიცირებული სამედიცინო კვლევის
საბჭოს (mMRC) დისპნოეს შკალა

(0)    არ აწუხებს ქოშინი, ძლიერი ვარჯიშით დატვირთვის გარდა

(1)    არ აწუხებს ქოშინი, სწრაფი სიარულის ან მცირე აღმართზე
ასვლის გარდა

(2)    სწორ მანძილზე მოძრაობს უფრო ნელა, ვიდრე მისი ასაკის
მქონე ადამიანები,  ქოშინის გამო, ან უხდება შეჩერება
სიარულისას სუნთქვის გასაუმჯობესებლად

(3) სუნთქვის გასაუმჯობესებლად ჩერდება სწორ მანძილზე
დაახლოებით 100 მეტრის გავლისას, ან სიარულის დაწყებიდან
რამდენიმე წუთის შემდგომ

(4) გაძლიერებული ქოშინი სახლიდან გამოსვლისას ან ქოშინი
ტანისამოსის ჩაცმა-გახდისას
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გამოკვლევები?

1.   აუსკულტაცია

ორივე ფილტვზე გაფანტული მშრალი მსტვინავი 
მოზუზუნე ხიხინი ზედა ნახევარში, ქვევით 
წვრილბუშტუკოვანი სველი ხიხინი.

2.   სისხლში სატურაციის განსაზღვრა

SpO2 – 94% ატმოსფერულ ჰაერზე 



გამოკვლევები?

3.   სისხლის საერთო ანალიზი

ერითროციტები - 2,8   1012/ლ
ჰემოგლობინი - 68 ერთეული

ლეიკოციტები - 3,5    109/ლ
ჩხირბირთვიანი - 4%
სეგმენტბირთვიანი - 68%
ეოზინოფილები - 1%
მონოციტები - 4%
ლიმფოციტები - 22%
ბაზოფილები - 1%

ედს - 12 მმ/სთ

.  

.  



გამოკვლევები?

4. სპირომეტრია

FEV1 – 41%
FVC – 82%
პრე - FEV1/FVC – 38%

ფარმაკოდინამიური ტესტით 
(სალბუტამოლი 400 მკგ)                                                            
მნიშვნელოვანი შექცევადობა
არ გამოვლინდა:
FEV1 – 12%, მაგრამ <200 მლ.

სასუნთქი გზების 
მძიმე (მე-3 
ხარისხის) 

ობსტრუქცია





GOLD IV: 

ძალიან მძიმე
GOLD  III: 

მძიმე
GOLD II:

საშუალოGOLD I: 
მსუბუქი

▪ FEV1/FVC < 70%% 
▪ FEV1 > 80%

▪ FEV1/FVC < 70%
▪ 50% < FEV1 < 80%

▪ FEV1/FVC < 70%
▪ 30% < FEV1 < 50%

▪ FEV1/FVC < 70%

▪ FEV1 < 30%

ფქოდ-ის კლასიფიკაცია სასუნთქი ნაკადის
სიჩქარის შეზღუდვის მიხედვით
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ვენტილაციის დარღვევის ტიპი

ნორმა

წვრილი
სასუნთქი
გზების
ობსტრუქცია

ქრონიკ.
ობსტრუ-
ქციული
დაავადება

ზედა
სასუნთქი
გზების
მუდმივი
ობსტრუქცია

ზედა
სასუნთქი
გზების
ცვალებადი
ობსტრუქცია

რესტრიქ-
ციული
დაავადება





მო
ც

უ
ლ

ო
ბა

, 
ლ

ი
ტ

რ
ი

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6

FEV1 = 1.8L

FVC = 3.2L

FEV1/FVC = 0.56

ნორმალური

ობსტრუქცია
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დრო, წმ

სპირომეტრიის მაჩვენებლები: 
ობსტრუქციული დაავადება



გამოკვლევები?

5.  გულმკერდის რენტგენოგრაფია

ორივე ფილტვის ბრონქოსისხლძარღვოვანი სურათი 
გაძლიერებული, ემფიზემური. ქვედა ველებში 
გამჭვირვალობა დაქვეითებული. 



დიაგნოზი?

ფქოდ-ის გამწვავება;

სუნთქვის მწვავე უკმარისობა. 



გამწვავების რისკის შეფასება

▪ ორი ან მეტი გამწვავების ეპიზოდი წელიწადში 
ან მოსალოდნელი FEV1 < 50 მაღალი რისკის 
ინდიკატორია

▪ ერთი ან მეტი ჰოსპიტალიზაცია ფქოდ-ის 
გამწვავების გამო წელიწადში მაღალი რისკის 
ინდიკატორია
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ფქოდ-ის ინტეგრალური შეფასება
სიმპტომების, სპირომეტრიის და

გართულებების რისკის მიხედვით

პაციენტი მახასიათებელი სპირომეტრული 
კლასიფიკაცია

გამწვავებები 
წლის 

განმავლობაში

CAT mMRC

A
დაბალი რისკი

ნაკლები 
სიმპტომები

GOLD 1-2 ≤ 1 < 10 0-1

B
დაბალი რისკი

მეტი სიმპტომები
GOLD 1-2 ≤ 1 > 10 > 2

C
მაღალი რისკი

ნაკლები 
სიმპტომები

GOLD 3-4 > 2 < 10 0-1

D
მაღალი რისკი მეტი 

სიმპტომები
GOLD 3-4 > 2 > 10 > 2

რისკის შეფასებისას, არჩეული უნდა იქნას  მაღალი 
რისკი GOLD -ის კლასი ს მიხედვით  ან გამწვავება 
ანამნეზში. ერთი ან მეტი ჰოსპიტალიზაცია ფქოდ-ის 
გამწვავების გამო უნდა ჩაითვალოს მაღალ რისკად.
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პაციენტების
ჯგუფები

პირველი რიგი მეორე რიგი ალტერნატიული არჩევანი

A ხანმოკლე მოქმედების
ანტიქოლინერგული საშ. (SAMA)

ან
ხანმოკლე მოქმედების ბეტა-2  
აგონისტი (SABA)

LAMA
ან
LABA
ან
SABA და SAMA

თეოფილინი

B ხანგრძლივი მოქმედების
ანტიქოლინერგული საშ. (LAMA)

ან
ხანგრძლივი მოქმედების ბეტა-2 
აგონისტი (LABA)

LAMA
და
LABA

SABA  და/aნ SAMA
თეოფილინი

C საინჰალაციო სტეროიდი (ICS) +
ხანგრძლივი მოქმედების ბეტა-2 
აგონისტი (LABA)

ან
ხანგრძლივი მოქმედების
ანტიქოლინერგული საშ. (LAMA)

LAMA და LABA
ან
LAMA და PDE-4  ინჰიბ.
ან
LABA და PDE-4  ინჰიბ.

PDE-4  ინჰიბიტორი
SABA და/ან SAMA
თეოფილინი

D საინჰალაციო სტეროიდი (ICS) +
ხანგრძლივი მოქმედების ბეტა-2 
აგონისტი (LABA)

და/ან
ხანგრძლივი მოქმედების
ანტიქოლინერგული საშ. (LAMA)

ICS + LABA და LAMA
ან
ICS +LABA და PDE-4  ინჰიბ.
ან
LAMA და LABA
an
LAMA და PDE-4  inhib.

კარბოცისტეინი
N-აცეტილცისტეინი
SABA და/ან SAMA
თეოფილინი

ფქოდ-ის მკურნალობა სტადიების მიხედვით
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მკურნალობა?

1. სიმბიკორტი 320 მკგ/9 მკგ 1 შესუნთქვა 2-ჯერ დღეში

2. ნებულაიზეროთერაპია პულმიკორტით

3. ოქსიგენოთერაპია

4. სტეროიდი პარენტერალურად (ინექციები), შემდეგ პერორალურად

5. მონტელუკასტი

6. სიმპტომური თერაპია მდგომარეობის შესაბამისად



განმეორებითი ვიზიტი 1 თვის შემდეგ - 04.01.2017

პაციენტის მდგომარეობა გაუმჯობესდა; ნაკად-მოცულობითი ტესტით 
ბაზისურად გამოვლინდა ვენტილაციის დარღვევა ობსტრუქციული 
ტიპით, სასუნთქი გზების საშუალო სიმძიმის                 (მე-2 ხარისხის) 
ობსტრუქციით.

FEV1 – 50%
FVC – 98%
პრე - FEV1/FVC – 39%

ფარმაკოდინამიური ტესტით 
(სალბუტამოლი 400 მკგ) 
შექცევადობა გამოვლინდა:
FEV1 – 17% და 200 მლ.

SpO2 – 94% ატმოსფერულ ჰაერზე 

სასუნთქი გზების 
საშუალო 
სიმძიმის                 

(მე-2 ხარისხის) 
ობსტრუქცია





04.01.2017

05.12.2016



04.01.2017

05.12.2016



05.12.2016

04.01.2017



ავადმყოფი:  მამაკაცი, უ. ფ., 53 წლის,                     
სოფლის მცხოვრები

სიმპტომები:  სუნთქვის გაძნელება, ჰაერის უკმარისობა, ხველა 

მოყვითალო ნახველის გაძნელებული გამოყოფით. 

ანამნეზი: ტემპერატურის მომატება 37,5 – 38,4⁰C -მდე 1 კვირაზე მეტი 

დროის განმავლობაში. უკავშირებს გაციებას.

უარყოფს ალერგიას საკვებსა და მედიკამენტებზე, არის მწეველი (10 ღერი 
დღეში), ეწევა 19 წლის ასაკიდან. რაიმე განსაკუთრებულ პათოლოგიას 
სასუნთქი სისტემის მხრივ  არ აღნიშნავს, მხოლოდ ბოლო 3-4 წელია, აქვს 
ხველა, რომლის დაწყებასაც ვერაფერს უკავშირებს, უგრძელდება 
რამდენიმე თვე. 

რაიონული საავადმყოფოს ექიმის მიერ დანიშნული მკურნალობა: 
ანტიჰისტამინური, ხველის დამაწყნარებელი. ხანმოკლე მოქმედების 
ბეტა2-აგონისტის (სალბუტამოლი) გამოყენებისას მდგომარეობა 
უმჯობესდება მცირე დროით.



მწეველობის ინდექსი წარმოადგენს
ფქოდ-ის განვითარების პროგნოზულ
მაჩვენებელს

(მოწეული სიგარეტის ღერების რაოდენობა/დღე 

მწეველობის სტაჟი გამოხატული წლებში) / 20

თუ მიღებული მაჩვენებელი >10, 

ეს ფქოდ-ის განვითარების სარწმუნო ფაქტორია

(10 x 34)/20 = 17



ანამნეზი: ბოლო რამდენიმე წელია,  აღნიშნავს ასევე  წონაში მატებას, 

ადინამიურობას, საერთო სისუსტეს, არტერიული წნევის ციფრების 
მერყეობას, შეშუპებას სახის არესა და კოჭ-წვივის მიდამოში, ყაბზობას. 

ობიექტურად: ფერმკრთალი, კანქვეშა ცხიმოვანი ქსოვილი ჭარბად 
განვითარებული, სახე მცირედ შეშუპებული.

R - 28 წუთში

არტერიული წნევა - 110/70 მმ ვწყ. სვ.

პულსი - 96 წუთში



1.   მე არასდროს ვახველებ 0     1     2     3    4      5     მე მუდმივად ვახველებ

2.   მე ფილტვებში არ მაქვს 0     1     2     3    4      5  ჩემი ფილტვები სავსეა

ნახველი (ლორწო) ნახველით (ლორწო)

3.   მე სრულებით არ მაქვს 0     1     2     3    4      5   მე მაქვს შებოჭილობის

შებოჭილობის შეგრძნება ძალიან ძლიერი შეგრძნება

გულმკერდში გულმკერდში

4.   როდესაც ავდივარ კიბის 0     1     2     3    4      5   როდესაც ავდივარ კიბის

ერთ უჯრედზე ან აღმართზე, ერთ უჯრედზე ან აღმართზე,

მე არ მაქვს ქოშინი მიჩნდება ძლიერი ქოშინი

2

1

0

4

CAT (COPD Assessment Test) – ფქოდ-ის
შეფასების ტესტი
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5.   ჩემი ყოველდღიური 0     1     2     3    4      5   ჩემი ყოველდღიური მოქმედებები

მოქმედებები სახლის პირობებში სახლის პირობებში შეზღუდულია

შეზღუდული არ არის

6.   ფილტვების დაავადების 0     1     2     3    4      5  ფილტვების დაავადების გამო

მიუხედავად, მე ვგრძნობ თავს მე არ ვგრძნობ თავს

დაჯერებულად, როცა სახლიდან დაჯერებულად, როცა სახლიდან

გავდივარ გავდივარ

7.  მე მძინავს ძალიან კარგად 0     1     2     3    4      5   მე მძინავს ძალიან ცუდად

8.  მე მაქვს ბევრი ენერგია 0     1     2     3    4      5   მე სრულებით არ მაქვს ენერგია

2

1

1

1

CAT (COPD Assessment Test) – ფქოდ-ის
შეფასების ტესტი
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მონაცემთა ინტერპრეტაცია

▪ 0-10    მინიმალური სიმპტომები

▪ 11-20   ზომიერი

▪ 21-30   გამოხატული

▪ 31-40   ძალიან მძიმე

12



გამოკვლევები?

1.   აუსკულტაცია

სუნთქვა  ვეზიკულური, გაფანტული მშრალი მოზუზუნე-
მოგუგუნე ხიხინი ზედა წილებში, ქვევით მკვრივი 
სუნთქვის ფონზე მარცხნივ წვრილბუშტუკოვანი სველი 
ხიხინი.

2.   სისხლში სატურაციის განსაზღვრა

SpO2 – 94% ატმოსფერულ ჰაერზე 



გამოკვლევები?

3.  სისხლის საერთო ანალიზი

ერითროციტები - 3,2 1012/ლ
ჰემოგლობინი - 60 ერთეული

ლეიკოციტები - 14,6 109/ლ
ჩხირბირთვიანი - 16%

ედს - 45 მმ/სთ

.  

.  



გამოკვლევები?

4. სპირომეტრია

FEV1 – 63%
FVC – 90%
FEV1/FVC – 57%

ფარმაკოდინამიური ტესტით
(სალბუტამოლი 400 მკგ)
მნიშვნელოვანი შექცევადობა
არ გამოვლინდა. 

სასუნთქი გზების 
საშუალო 
სიმძიმის (მე-2 
ხარისხის)  
ობსტრუქცია



GOLD IV: 

ძალიან მძიმე
GOLD  III: 

მძიმე
GOLD II:

საშუალოGOLD I: 
მსუბუქი

▪ FEV1/FVC < 70%% 
▪ FEV1 > 80%

▪ FEV1/FVC < 70%
▪ 50% < FEV1 < 80%

▪ FEV1/FVC < 70%
▪ 30% < FEV1 < 50%

▪ FEV1/FVC < 70%

▪ FEV1 < 30%

ფქოდ-ის კლასიფიკაცია სასუნთქი ნაკადის
სიჩქარის შეზღუდვის მიხედვით
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გამოკვლევები?

5.  CRP – 36 ნგ/დლ

6.  ნახველის ბაქტერიოლოგიური ანალიზი

ამოითესა St. pyogenes

7.  გულმკერდის რენტგენოგრაფია

ბრონქოსისხლძარღვოვანი სურათი გაძლიერებული, 
ჰილუსები უსტრუქტურო, მარცხნივ ქვედა ველში 
არაჰომოგენური დაჩრდილვა.



დიაგნოზი?

მარცხენამხრივი პნევმონია;

ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება;

სუნთქვის მწვავე უკმარისობა. 



გამწვავების რისკის შეფასება

▪ ორი ან მეტი გამწვავების ეპიზოდი წელიწადში 
ან მოსალოდნელი FEV1 < 50 მაღალი რისკის 
ინდიკატორია

▪ ერთი ან მეტი ჰოსპიტალიზაცია ფქოდ-ის 
გამწვავების გამო წელიწადში მაღალი რისკის 
ინდიკატორია
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ფქოდ-ის ინტეგრალური შეფასება
სიმპტომების, სპირომეტრიის და

გართულებების რისკის მიხედვით

პაციენტი მახასიათებელი სპირომეტრული 
კლასიფიკაცია

გამწვავებები 
წლის 

განმავლობაში

CAT mMRC

A
დაბალი რისკი

ნაკლები 
სიმპტომები

GOLD 1-2 ≤ 1 < 10 0-1

B
დაბალი რისკი

მეტი სიმპტომები
GOLD 1-2 ≤ 1 > 10 > 2

C
მაღალი რისკი

ნაკლები 
სიმპტომები

GOLD 3-4 > 2 < 10 0-1

D
მაღალი რისკი მეტი 

სიმპტომები
GOLD 3-4 > 2 > 10 > 2

რისკის შეფასებისას, არჩეული უნდა იქნას  მაღალი 
რისკი GOLD -ის კლასი ს მიხედვით  ან გამწვავება 
ანამნეზში. ერთი ან მეტი ჰოსპიტალიზაცია ფქოდ-ის 
გამწვავების გამო უნდა ჩაითვალოს მაღალ რისკად.
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პაციენტების
ჯგუფები

პირველი რიგი მეორე რიგი ალტერნატიული არჩევანი

A ხანმოკლე მოქმედების
ანტიქოლინერგული საშ. (SAMA)

ან
ხანმოკლე მოქმედების ბეტა-2  
აგონისტი (SABA)

LAMA
ან
LABA
ან
SABA და SAMA

თეოფილინი

B ხანგრძლივი მოქმედების
ანტიქოლინერგული საშ. (LAMA)

ან
ხანგრძლივი მოქმედების ბეტა-2 
აგონისტი (LABA)

LAMA
და
LABA

SABA  და/aნ SAMA
თეოფილინი

C საინჰალაციო სტეროიდი (ICS) +
ხანგრძლივი მოქმედების ბეტა-2 
აგონისტი (LABA)

ან
ხანგრძლივი მოქმედების
ანტიქოლინერგული საშ. (LAMA)

LAMA და LABA
ან
LAMA და PDE-4  ინჰიბ.
ან
LABA და PDE-4  ინჰიბ.

PDE-4  ინჰიბიტორი
SABA და/ან SAMA
თეოფილინი

D საინჰალაციო სტეროიდი (ICS) +
ხანგრძლივი მოქმედების ბეტა-2 
აგონისტი (LABA)

და/ან
ხანგრძლივი მოქმედების
ანტიქოლინერგული საშ. (LAMA)

ICS + LABA და LAMA
ან
ICS +LABA და PDE-4  ინჰიბ.
ან
LAMA და LABA
an
LAMA და PDE-4  inhib.

კარბოცისტეინი
N-აცეტილცისტეინი
SABA და/ან SAMA
თეოფილინი

ფქოდ-ის მკურნალობა სტადიების მიხედვით
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მკურნალობა?

1. სიმბიკორტი 320 მკგ/9 მკგ 1 შესუნთქვა 2-ჯერ დღეში

2. ანტიბიოტიკოთერაპია

3. ამოსახველებელი, ბრონქოლიზური საშუალებები

4. დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

5. დოქსოფილინი

6. მონტელუკასტი



განმეორებითი ვიზიტი 4 თვის შემდეგ: 25.10.2016

პაციენტის მდგომარეობა მკვეთრად გაუმჯობესდა. ნაკად-მოცულობითი 
ტესტით ბაზისურად გამოვლინდა ვენტილაციის დარღვევა ობსტრუქციული 
ტიპით, სასუნთქი გზების მსუბუქი ობსტრუქციით.

FEV1 – 77%
FVC – 100%
FEV1/FVC – 62%

ფარმაკოდინამიური ტესტით
(სალბუტამოლი 400 მკგ)
მნიშვნელოვანი შექცევადობა
არ გამოვლინდა. 

სასუნთქი გზების 
მსუბუქი (1-ლი 
ხარისხის)  
ობსტრუქცია

SpO2 – 98% ატმოსფერულ ჰაერზე 



15.06.2016

25.10.2016



15.06.2016

25.10.2016



15.06.2016

25.10.2016



როდის უნდა მივიტანოთ ეჭვი ფქოდ-ის
არსებობაზე?

თუ პაციენტი არის >40 წლის და აქვს ერთ-ერთი სიმპტომი:
▪ ქოშინი: პროგრესირებადი; მწვავდება ფიზიკური დატვირთვის 

დროს; მუდმივი
▪ ქრონიკული ხველა: ინტერმისიული; არაპროდუქტიული
▪ ნახველის ქრონიკული გამოყოფა
▪ ანამნეზში რისკ-ფაქტორების არსებობა: თამბაქოს ბოლი; 

ბიოსაწვავი და სამზარეულოს ბოლი/კვამლი; პროფესიული 
მტვერი და ქიმიური აირები

▪ ფქოდ ოჯახურ ანამნეზში 
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აუცილებელია სპირომეტრიის ჩატარება დიაგნოზის 
დასადასტურებლად



გმადლობთ  
ყურადღებისთვის


