
"נייס גאי" מוכר כ"סם פיצוציות", והינו כינוי רחוב לחומרים ממשפחת הקנבינואידים הסינתטיים,
חומרים המכונים "סמי פיצוציות" נמכרים בצורה של כדורים, תמיסות לשאיפה ושתייה, קטורת
ותערובות לעישון גם באמצעות נרגילה, ומוצגים לא פעם כחוקיים, תמימים וטבעיים. בפועל
אלו סמים בעלי השפעה מזיקה ביותר, ואף עלולים לגרום למוות, כפי שקרה גם בסוף השבוע

שעבר באזור הצפון, כאשר צעיר בן 31 נפטר כתוצאה מהשימוש בסם כזה.
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גם אם ילדיכם לא משתמשים, מדובר בתופעה מוכרת שקיבלה הד בפרסומים האחרונים
בנושא. לאחרונה חלה עליה בדיווחים על שימוש בחומרים כאלה בקרב בני נוער וצעירים,
וייתכן ובנכם או בתכם נחשפו לכך. בררו עמם מה הם יודעים על החומרים האלה; שתפו
אותם במידע אודות הסכנות והזכירו להם שהם חשובים, אהובים ויכולים לפנות אליכם

במידת הצורך.

שאלו את ילדיכם האם הם מכירים בני נוער שמשתמשים בסמים כל שהם כולל "נייס גאי",
מריחים חומרים נדיפים, או משתכרים מאלכוהול. חשוב שתביעו את עמדתכם בעניין.

ציינו שלהשתמש בסמי פיצוציות, בסמים אחרים או להשתכר, זו לא דרך ראויה להרגיש
שייך או מקובל בעיני החברים. חזקו אותם על היכולת שלהם להתמודד עם לחץ חברתי

ולסרב להגיע למצבים שעלולים לסכן אותם.

שוחחו עמם על העובדה שבגרות נמדדת על פי היכולת לקבל החלטות תוך הפעלת שיקול
דעת ולא על פי היכולת ליטול סיכונים מיותרים.

עודדו את ילדיכם לפנות אליכם בכל שאלה וענין, גם באמצע הלילה, אם הם נמצאים
במצוקה.

במידה שאתם חושדים או יודעים כי ילדיכם משתמשים בסמים בכלל, או "נייס גאי" בפרט,
פנו למנהלים היישוביים שלנו בקהילה או לאיש מקצוע להתייעצות, ועזרו להם להפסיק

את השימוש.

מדובר בחומרים שנקראים כך כי הם מדמים
קנאביס מבחינת הפעילות שלהם, אבל הם
לרוב חזקים בהשפעתם וממכרים פי כמה
מסם הקנאביס. הקנבינואידים הסינתטיים

מגיעים בצורה של אבקה, אשר מכילה את החומר
הפסיכואקטיבי המסוכן. האבקה מומסת באלכוהול, אצטון, או חומרים

אחרים, מרוססת על חומר צמחי (עשבים), והתערובת הזו נמכרת בשם
הפופולרי "נייס גאי". יש הרבה חומרים ואבקות כאלה, ולאחרונה מזהים תערובות

כאלה שמכילות כמה חומרים שמעורבבים יחד, שכל אחד מהם מסוכן מאד בפני עצמו,
ובוודאי שהערבוב שלהם יחד. לעיתים הם מעורבבים גם בחומרים מסוכנים אחרים,
כמו שהתגלה בפרשה האחרונה, שה"נייס גאי" היה מעורבב ברעל עכברים ונגרמו
תופעות קשות של דימומים אצל המשתמשים. החומרים האלה מיוצרים במעבדות
פיראטיות ללא כל פיקוח, ואף אחד לא יודע באמת מה הם מכילים, ומה המשתמשים

בהם מחדירים לגופם.

בימים האחרונים אנו עדים לפרסומים על עשרות צעירים אשר אושפזו בבתי חולים 
אחד מהם נפטר ואדם נוסף במצב קשה, וזאת בעקבות שימוש ב"נייס גאי“. החומר

זוהה במעבדה כסם מסוכן אשר עלול לגרום להשפעות קשות מאד ואף למוות.

ההשפעות של שימוש ב"סמי פיצוציות" עלולות להיות קשות ביותר והן כוללות
הזיות, התקפים פסיכוטיים, פרנויה, התקפי זעם ואלימות,
חוסר מנוחה ועצבנות. כמו כן סמים אלו עלולים להיות   

זרז להתפרצות של מחלות נפש. ישנן תופעות לוואי 
כמו חולשה וסחרחורות, ובמקרים קשים יותר גם אובדן
הכרה, פגיעה בלב, קוצר נשימה וגרימה לכשל בכליות.

אלה חומרים ממכרים, ולא פעם הניסיון להפסיק את
השימוש בהם מלווה בתסמיני גמילה לא פשוטים,

ביניהם: חרדה מוגברת, דיכאון, ועוד.
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מה אנחנו ההורים יכולים לעשות?

מהו הנייס גאי?
מהם קנבינואידים סינתטיים?

קצת על החומר...

חומר מסוכן

הדריכו להם את הדרך


