
 
 
 
RAVIM: deksametasoon       Infoleht patsiendile  
      
Deksametasoon on hormoonravim (glükokortikoid), mida kasutatakse mõnede 
hematoloogiliste haiguste ravis enamasti kombinatsioonis teiste ravimitega ning vahel ka 
oksendamise ja iivelduse ennetamiseks ja raviks. 
 
NB! Annused raviskeemides on erinevad ja võivad aja jooksul muutuda, järgige arsti 
antud juhiseid. 
 

 Võtke ravimit söögi ajal või pärast sööki, et vähendada seedetrakti ärritust. 

 Mitte-steroidsed põletikuvastased ravimid nagu ibuprofeen, ketoprofeen, diklofenak ja 
naprokseen võivad suurendada seedetrakti ärrituse ja haavandite tekke riski – hoiduge 
nende kasutamisest deksametasoonravi ajal. Valuraviks ja palaviku alandamiseks sobib 
paratsetamool. 

 Informeerige arsti ja õde-nõustajat kõikidest kasutatavatest ravimitest. 

 Vältige ravi ajal alkoholi ja kofeiini sisaldavaid jooke.  

 Ravim võib tekitada suurenenud söögiisu. 

 Enesetunde muutustest teavitage õde/ arsti. 

 Kõrvaltoimete vältimiseks vähendatakse ravi lõpetamisel raviannuseid  
järk-järgult. 

 Retseptivajadusest teavitage arsti juba vastuvõtule tulles. 

 Vaktsineerimiseks samaaegselt deksametasooniraviga ajal küsige nõu arstilt või õde-
nõustajalt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koostanud hematoloogiakeskuse õde-nõustaja Ave Vaidla ja proviisor Keit Ilau (2021).  
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Võimalikud 

kõrvaltoimed Soovitus kõrvaltoimete leevendamiseks/ selgitus 

Seedetrakti häired Ravim võib ärritada seedetrakti ja tekitada haavandeid, seetõttu 
manustage seda pärast sööki või söögi ajal. 
Võib tekitada kõhulahtisust.  

Nägemisprobleemid Kortikosteroidid võivad põhjustada nägemishäireid, nägemise 
muutumisest, nt nägemise ähmastumisest teavitage raviarsti või 
õde-nõustajat. 
 

Südame-
veresoonkonna 
probleemid 

Ravi ajal mõõdetakse Teie vererõhku, et jälgida deksametasooni 
toimet südame-veresoonkonnale. Suurte annuste puhul võib 
esineda südame rütmihäireid. 
Kõrgvererõhutõvevastaseid ravimeid kasutavate patsientide 
puhul võib olla vajalik raviannuse kohandamine. 
 

Vedelikupeetus Ravim võib tekitada vedeliku eritumise vähenemist ning turseid. 
 

Metaboolsed 
häired 

Ravim võib tõsta veresuhkrut ja nõrgendada diabeedivastaste 
ravimite toimet. Probleemide ennetamiseks tehakse Teile 
vereanalüüse.  
Kõrgenenud veresuhkruväärtustest teavitage arsti või õde-
nõustajat. 
Suurte annuste puhul võib tekkida häireid kaltsiumi, naatriumi ja 
kaaliumi ainevahetuses – seda jälgitakse regulaarsete 
vereproovidega.  
Probleemide ennetamiseks tarvitage piisavalt kaltsiumit ja D-
vitamiini − konsulteerige õde-nõustajaga. 
 

Psühholoogiline 
toime 

Ravim võib mõjutada psüühilist seisundit – sagedamini esineb 
eufooriat ehk intensiivset kõrgenenud meeleolu, harvem 
depressiooni ja psühhoosi. 
Ravi ajal tekkivatest psüühilistest muutustest teavitage raviarsti 
või õde-nõustajat. 
 

 
 


