
CÂN BỆNH NHÂN 
 
I. MỤC ĐÍCH: 
Theo dõi cân nặng của bệnh nhân để đánh giá dinh dưỡng, cho thuốc chính 
xác và cho chế độ ăn phù hợp. 
II. MỤC TIÊU: 

• Lấy được trị số cân nặng bệnh nhân. 
• Xác định sự thay đổi về trọng lượng của bệnh nhân. 

III. DỤNG CỤ: 
• Nên dùng cùng một cân cho mỗi một trẻ. 
• Khăn lót (nếu cần). 
• Dung dịch sát trùng cân (nếu cần). 

IV. NGUYÊN TẮC AN TOÀN: 
• 

• 
• 
• 

Cần theo dõi cân nặng hàng ngày cho những trẻ sau: 
 Sơ sinh. 
 Sơ sinh non tháng. 
 Chậm phát triển. 
 Suy thận cấp. 
 Bệnh tim. 
 Đang dùng lợi tiểu. 
 Bệnh đường tiêu hóa. 
 Tiểu đường. 
 Bệnh nhân đang được nuôi ăn tĩnh mạch toàn phần. 
 Nhũ nhi đang được truyền dịch. 

Đo cân nặng theo Kg, trẻ sơ sinh cân nặng theo gram. 
Cân nặng trước khi ăn sáng hay cùng thời điểm thích hợp trong ngày. 
Cân trẻ sơ sinh lúc không mặc quần áo. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH: 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Giải thích bệnh nhân và gia đình. 
Rửa tay. 
Chuẩn bị dụng cụ. 

 Đặt khăn trải lên cân. 
 Chỉnh cân ở mức 0 trước khi cân trẻ. 

Cân trẻ với cân thích hợp.  
Lau sạch cân bằng dung dịch sát trùng. 
Ghi chú điều dưỡng: 
 Cân nặng bệnh nhân. 



 Cần chú ý tình trạng lúc cân trẻ có đang giúp thở, truyền tĩnh mạch 
...  mà không thể ngưng những phương tiện này khi cân trẻ. 

 Thời điểm cân. 
 Loại cân dùng. 

 
BẢNG KIỂM: 

 Giải thích bệnh nhân và gia đình. 
 Rửa tay. 
 Chuẩn bị dụng cụ. 
 Cởi bỏ quần áo trẻ (sơ sinh). 
 Cân trẻ. 
 Mặc lại quần áo cho trẻ (nếu có). 
 Ghi chú điều dưỡng. 
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