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ĐÁNH GIÁ SỰ TĂNG TRƯỞNG THỂ CHẤT, VẬN ĐỘNG THÔ  

NHÓM TRẺ SINH NON LÚC 6 THÁNG TUỔI ĐIỀU CHỈNH  

Trần Thị Mỹ Tuyết*, Jane Dimmitt Champion**, Trần Diệp Tuấn*** 

TÓM TẮT 

Đặt vấn đề: Chăm sóc trẻ sinh non là một trong những thách thức đối với nhân viên y tế, và gia đình trong 

thời gian trẻ nằm viện kéo dài đến sau khi xuất viện, vì tỷ lệ tử vong cao, kèm theo bệnh tật và sự suy giảm về 

tăng trưởng thể chất, tâm thần, vận động của trẻ. Tuy nhiên, tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, việc đánh 

giá, theo dõi nhóm trẻ này chưa được triển khai, cũng như chưa có chương trình can thiệp, đánh giá sau can thiệp 

về thể chất, dinh dưỡng, vận động nhóm trẻ sinh non này sau xuất viện.   

Mục tiêu: Xác định các đặc điểm về tăng trưởng thể chất, vận động thô lúc 6 tháng tuổi điều chỉnh của trẻ 

sinh non xuất viện từ đơn vị hồi sức sơ sinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. 

Phương pháp: Thiết kế cắt ngang, mô tả.  

Kết quả: Lúc 6 tháng tuổi điều chỉnh, các giá trị trung bình của cân nặng, chiều dài, vòng đầu của nhóm trẻ 

lần lượt là 7,64 ± 0,88 (kg), 63,4 ± 3,54(cm), 41,66 ± 2,37 (cm). Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi chiếm 

39,6%; 34% trẻ chậm phát triển vận động thô, và chỉ có 11/53 trẻ ngồi không cần trợ giúp, và 9/53 trẻ đứng với 

sự trợ giúp. 

Kết luận: Trẻ sinh non lúc 6 tháng tuổi điều chỉnh trong nghiên cứu này có các chỉ số về cân nặng, chiều 

dài, vòng đầu không đồng đều nhau. Phát triển kỹ năng vận động thô bị ảnh hưởng. Do đó, cần nhấn mạnh tầm 

quan trọng của đánh giá tăng trưởng thể chất, vận động thô, đồng thời giáo dục sức khỏe cho người mẹ về dinh 

dưỡng của trẻ để phát hiện sớm, quản lý sớm và kịp thời về chậm tăng trưởng thể chất, vận động và dự phòng 

các chậm trể phát triển thể chất, vận động sau này.  

Từ khóa: sinh non, tăng trưởng thể chất, vận động thô 

ABSTRACT 

THE PHYSICAL AND GROSS MOTOR DEVELOPMENT CHARACTERISTICS  

AT 6- MONTHS CORRECTED AGE OF PREMATURE INFANT 

Tran Thi My Tuyet, Jane Dimmitt Champion, Tran Diep Tuan 

* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 5 - 2019: 170 – 175 

Background: Taking care of pre-term infant is one of the challenges for medical personnel, and families 

during the time in hospital until after discharge, because of the high mortality rate, attached illness and decline 

about child growth physical, mental health, and motor. However, in Nha Trang, the monitoring of this group of 

children has not been widely implemented, there is not assessment, intervention, physical, nutritional program, 

mobilizing this group of pre-term infant after discharge. 

Objectives: To describe growth, gross motor development of preterm infant at 6 months corrected age. 

Methods: Cross-sectional. 

Results: Corrected at 6 months of age, the average values of weight, length, head circumference of the group 

were respectively 7.64 ± 0.88 (kg), 63.4 ± 3.54 (cm), 41.66 ± 2.37 (cm). The rate of children with stunting 39.6%. 
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One-third of children are delay to gross motor development, and 11/53 children sitting without support, and 9/53 

standing with assistant. 

Conclusion: The corrected group of preterm infant at 6 months of age in our study had a higher average 

weight index than the WHO growth standard. The average index of the length, head circumference is lower than 

the standard growth of WHO. Gross motor development is severely affected. Therefore, it is important to 

emphasize the importance of assessing the growth and gross mobilization and health education for mothers about 

children's nutrition for early detection, early and timely management of delayed development and prevention for 

late problem. 

Keywords: pre-term infant, growth physical, gross motor 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo thống kê UNICEF và Tổ chức Y tế Thế 

giới (WHO) năm 2017, ước tính 2,5 triệu trẻ sơ 

sinh chết trong 28 ngày đầu sau sinh, và xấp xỉ 

80% trong số này có cân nặng lúc sinh thấp và 

2/3 trẻ sinh non(17). Ở trẻ sinh non, các cơ quan 

chưa phát triển hoàn chỉnh, và có nguy cơ chậm 

tăng trưởng thể chất, vận động, tâm thần, dễ 

mắc các bệnh về hô hấp, tiêu hóa. Chậm tăng 

trưởng thể chất liên quan đến nhiều biến chứng, 

có mối quan hệ trực tiếp đến tình trạng dinh 

dưỡng của trẻ, và ảnh hưởng đáng kể đến sự 

phát triển vận động thô. Sự phát triển vận động 

trong năm đầu đời dự đoán các kỹ năng nhận 

thức sau này, như một yếu tố chỉ dẫn hữu ích 

đối với các bất thường về phát triển không liên 

quan đến vận động(14,18). Trên thế giới, đã có 

nhiều nghiên cứu về sự tăng trưởng, vận động ở 

trẻ có tiền sử sinh non. Tuy nhiên ở Việt Nam, 

hiện tại còn rất khiêm tốn kết quả nghiên cứu 

trên nhóm đối tượng này. Tại bệnh viện đa khoa 

Tỉnh Khánh Hòa, chưa có báo cáo về việc đánh 

giá, theo dõi về tăng trưởng thể chất, vận động 

trên nhóm trẻ sinh non này sau khi được xuất 

viện này. Vậy đặc điểm tăng trưởng về thể chất, 

tình trạng dinh dưỡng, vận động của nhóm trẻ 

sinh non sau khi xuất viện này như thế nào. Do 

đó, chúng tôi tiến hành “Đánh giá sự phát triển 

thể chất, vận động thô ở nhóm trẻ sinh non 6 

tháng tuổi điểu chỉnh”. 

Mục tiêu  

Mô tả các chỉ số tăng trưởng, và tỷ lệ suy 

dinh dưỡng của trẻ ở mốc 6 tháng tuổi điều chỉnh. 

Xác định tỷ lệ chậm phát triển các kỹ năng 

vận động thô theo lĩnh vực vận động thô của 

ASQ và mô tả các mốc vận động thô theo WHO 

mà trẻ thực hiện được. 

ĐỐI TƯỢNG-PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Tiêu chuẩn chọn 

Trẻ 6 tháng tuổi điều chỉnh có tiền sử sơ sinh 

non tháng xuất viện từ đơn vị sơ sinh – khoa Nhi 

– bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. 

Tiêu chuẩn không chọn 

Trẻ bị dị tật bẩm sinh (tim bẩm sinh, dị tật 

đường tiêu hóa, bất thường nhiễm sắc thể, di tật 

vận động bẩm sinh), trẻ mắc các bệnh về thần 

kinh, bệnh mạn tính. Gia đình không đồng ý 

tham gia nghiên cứu. 

Phương pháp nghiên cứu 

Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu cắt ngang mô tả. 

Cỡ mẫu 

Tất cả trẻ 6 tháng tuổi thỏa tiêu chí chọn vào 

và tiêu chuẩn không chọn vào đã được nêu trên. 

Kỹ thuật chọn mẫu 

Lấy mẫu toàn bộ. 

Phương pháp thu thập số liệu 

Phỏng vấn trực tiếp ba mẹ bằng bộ câu hỏi 

soạn sẳn thông tinh lúc sinh, chế độ nuôi dưỡng, 

và các kỹ năng vận động mà trẻ thực hiện được 

theo bộ câu hỏi ASQ. Thu thập các chỉ số nhân 

trắc: cân nặng, vòng đầu, chiều dài bằng các 

dụng cụ của phòng khám Nhi – đơn vị hồi sức 
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sơ sinh. Khám lâm sàng đánh giá các mốc vận 

động thô mà trẻ đạt được theo WHO công bố. 

Phương pháp xử lý và phân tích số liệu 

Các biến số sẽ được nhập và xử lý trên phần 

mền SPSS 20.0.  

Tính chỉ số Z-score cân nặng theo tuổi, chiều 

cao theo tuổi, cân nặng theo chiều cao, vòng đầu 

theo tuổi bằng phần mền WHO Anthro.  

Kết quả trình bày dưới dạng bảng phân phối 

tần số - tỷ lệ và biểu đồ. 

Y đức 

Nghiên cứu được thông qua bởi Hội đồng Y 

đức Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh số 

130/ĐHYD-HĐĐD. 

KẾT QUẢ 

Đặc điểm dịch tễ nhóm trẻ sinh non  

Bảng 1. Đặc điểm dịch tễ nhóm trẻ sinh non  

Đặc điểm Tần số (n) Tỷ lệ (%) 

Giới tính 

Nữ 34 64,2 

Nam 19 35,8 

Tuổi thai 

28 đến < 32 tuần 11 20,9 

32 đến < 34 tuần 19 35,8 

34 đến < 37 tuần 23 43,4 

Cân nặng lúc sinh 

1000 – <1500g gam 29 20,8 

1500 – 2499 gam 24 79,2 

Sinh đôi 5 22,7 

Tuổi mẹ sinh bé 

18 – 35 tuổi 43 81,1 

>35 tuổi 10 18,9 

Nghề nghiệp 

Nội trợ 28 52,8 

Công/Nông dân 17 32,1 

Cán bộ CNVC 8 15,1 

Trình độ học vấn 

Cấp 1,2,3 39 73,6 

Cao đẳng, đại học 14 26,4 

Nơi cư trú  

Huyện 29 54,7 

Thành phố 24 45,3 

Tỷ lệ trẻ nữ/nam trong nghiên cứu là: 1,79/1. 

Có 5 cặp song sinh chiếm tỷ lệ 22,7%. Nhóm tuổi 

thai phân bố chủ yếu theo thứ tự giảm dần. Đa 

số trẻ sinh non có cân nặng lúc sinh trên 1500 

gam (79,2%). Đa số mẹ của trẻ sinh non có tuổi 

từ 18 đến 35 tuổi. 52,8%), nghề nghiệp của mẹ là 

nội trợ. Hơn 2/3 trình độ học vấn của các bà mẹ 

trong nghiên cứu là từ cấp 3 trở xuống (73,6%). 

Các trẻ có gia đình sống tại các huyện chiếm tỷ lệ 

cao hơn ở thành phố (Bảng 1). 

Cân nặng, vòng đầu, chiều dài của trẻ 

Bảng 2. Cân nặng, vòng đầu, chiều dài trung bình 

của trẻ 

Đặc điểm 
Nhóm trẻ nghiên cứu 

Nữ TB(ĐLC) Nam TB(ĐLC) 

Cân nặng 7,4 (0,88) 8,0 (0,76) 

Vòng đầu 41,4 (2,92) 41,8 (2,03) 

Chiều dài 63,8 (3,05) 63,1 (3,80) 

Tình trạng dinh dưỡng của trẻ 

Bảng 3. Tình trạng dinh dưỡng của trẻ 

Đặc tính Tần số (N) Tỷ lệ(%) 

Không suy dinh dưỡng 32 60,4 

Suy dinh dưỡng  21 39,6 

Suy dinh dưỡng 

Thấp còi, mức độ nặng 6 11,3 

Thể thấp còi mức độ vừa 15 28,3 

1/3 nhóm trẻ lúc 6 tháng tuổi điều chỉnh bị 

suy dinh dưỡng thể thấp còi, trong đó có 11,3% 

trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi mức độ nặng 

(Bảng 3). 

Tình trạng chậm phát triển vận động thô  

Bảng 4. Tỷ lệ chậm phát triển vận động thô của 

nhóm trẻ 6 tháng tuổi điều chỉnh (n = 53)  
Chậm phát triển vận 

động thô 
Nhóm trẻ nghiên cứu 

Tần số (n) Tỷ lệ (%) 

Có 18 34 

Không 35 66 

Trong nhóm trẻ sinh non lúc 6 tháng tuổi 

điều chỉnh chỉ có 1/3 trẻ chậm phát triển vận 

động thô (Bảng 4). 

Đa số trẻ lúc 6 tháng tuổi điều chỉnh trong 

nghiên cứu không đạt được các mốc vận động 

thô theo WHO. Có 11 trẻ đạt được mốc vận 

động ngồi không trợ giúp và 9 trẻ đạt được 

mốc vận động đứng với sự trợ giúp, chỉ có 3 

trẻ vừa đạt được mốc vận động ngồi không trợ 
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giúp và đứng với sự trợ giúp. Không có trẻ 

nào đạt được mốc vận động bò hoặc đi với sự 

trợ giúp (Hình 1). 

Hình 1. Thành tích vận động thô của nhóm trẻ sinh 

non lúc 6 tháng tuổi điều chỉnh 

BÀN LUẬN 

Cân nặng của nhóm trẻ sinh non lúc 6 tháng 

tuổi điều chỉnh cao hơn chuẩn cân nặng của 

WHO 2006(19) lần lượt 0,44 kg đối với trẻ nữ và 

0,12 kg đối với trẻ nam. Sự tăng trưởng về cân 

nặng của nhóm trẻ sinh non trong nghiên cứu 

này phù hợp với một nghiên cứu hồi cứu, tại 

bệnh viện Từ Dũ của tác giả Đặng Văn Quý năm 

2010(3) đều cao hơn so với chuẩn WHO, tuy 

nhiên cân nặng trung bình của nhóm trẻ trong 

nghiên cứu của tác giả Đặng Văn Quý có phần 

thấp hơn cân nặng trung bình của nhóm trẻ 

trong mẫu nghiên cứu này. Điều này có thể giải 

thích, tuy đặc điểm phân phối các yếu tố sinh 

non tương đồng nhau, nhưng xét về thời điểm 

thực hiện thì 2 nghiên cứu cách nhau 8 năm, là 

một khoảng thời gian đủ để tình hình kinh tế, xã 

hội, giáo dục, y tế dẫn đến mức thu nhập từng 

vùng không giống nhau nên ảnh hưởng chung 

đến việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. Vòng đầu 

trung bình của trẻ nam, trẻ nữ đều thấp hơn 

chuẩn WHO lần lượt là 1,5cm; 0,8cm. Kết quả 

vòng đầu trung bình nghiên cứu xấp xỉ với kết 

quả trong nghiên cứu của Kambale ở Congo(12). 

Điểm tương đồng này có thể do đặc điểm của 

nhóm trẻ tham gia giống nhau, cỡ mẫu tương 

đồng. Trẻ sinh non, nhẹ cân có nguy cơ tổn 

thương não, hoặc tăng trưởng não giảm do 

nhiều nguyên nhân vì vậy những trẻ này thường 

có nguy cơ chậm tăng trưởng vòng đầu hoặc 

tăng trưởng vòng đầu không đạt kỳ vọng mong 

muốn (16). Chiều dài trung bình của trẻ so với 

chuẩn WHO thì nhóm trẻ nam thấp hơn chuẩn 

là 4,5cm và  trẻ nữ thấp hơn chuẩn là1,9cm. Kết 

quả của nghiên cứu này phù hợp với một số kết 

quả của các nghiên cứu(7,12). Bắt đầu từ 6 tháng 

tuổi, sự phát triển thể chất đều trở nên rõ ràng 

hơn, vì vậy nên theo dõi, giám sát tăng trưởng 

trong giai đoạn đầu sau sinh để cung cấp thông 

tin hữu ích để can thiệp hợp lý (5,11). Nhóm trẻ 

sinh non lúc 6 tháng tuổi điều chỉnh trong 

nghiên cứu này chưa có nguy cơ suy dinh 

dưỡng nhẹ cân, gầy còm, tuy nhiên xuất hiện tỷ 

lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi chiếm 39,6 %, 

điều này phù hợp với tình trạng tăng trưởng của 

nhóm trẻ đang nghiên cứu. Kết quả này tương 

đồng với kết quả nghiên cứu của các tác giả 

Clark(2), Mbusa-Kambale(12).  

Khiếm khuyết về vận động là một trong 

những di chứng liên quan đến suy giảm phát 

triển thần kinh phổ biến được quan sát ở trẻ sinh 

non(13). Rối loạn chức năng vận động liên quan 

đến sinh non gồm: chậm phát triển vận động thô 

mức độ nhẹ, như chậm bò và chậm biết đi, đến 

các bất thường vận động kéo dài do thần kinh 

như tổn thương trong phối hợp vận động, cảm 

giác(15). Tuy những khiếm khuyết này là nhỏ so 

với bại não, nhưng chúng phổ biến và ảnh 

hưởng đến chất lượng cuộc sống. Vì vậy, nhằm 

hạn chế và nâng cao chất lượng cuộc sống của 

trẻ có tiền sử sinh non cần phải theo dõi đánh giá 

phát triển vận động một cách có phương pháp 

và hệ thống là rất cần thiết trong công tác chăm 

sóc trẻ. Do đó, trong nghiên cứu này, chúng tôi 

phối hợp đánh giá lâm sàng vận động thô và 

phỏng vấn cha, mẹ về các hoạt động mà trẻ thực 

hiện được. Chúng tôi đã phát hiện có 18 trẻ 

chậm phát triển vận động thô chiếm 34% trong 

nhóm trẻ sinh non lúc 6 tháng tuổi. Kết quả này 

tương đồng với kết quả nghiên cứu của tác giả 

Razieh(4), nhưng thấp hơn kết quả của tác giả 

Boskabadi(1), điều này có thể giải thích tuy tiêu 

chuẩn tham gia của nhóm trẻ trong các nghiên 
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cứu là tương tự nhau, nhưng số lượng trẻ trong 

nghiên cứu của chúng tôi xấp xỉ bằng số lượng 

trẻ trong nghiên cứu của Razieh và chỉ bằng 1/5 

số trẻ trong nghiên cứu của Boskabadi. Bên cạnh 

đó, kết quả của một nghiên cứu khác báo cáo kết 

quả chậm phát triển kỹ năng vận động thô trên 

50% ở những nhóm trẻ sinh non không chỉ xuất 

hiện trong các kết quả nghiên cứu sử dụng ASQ 

mà còn sử dụng các công cụ khác(8). Trong nhóm 

trẻ chậm phát triển kỹ năng vận động thô theo 

ASQ, chúng tôi thấy rằng tỷ lệ trẻ nữ cao hơn trẻ 

nam. Sự phân bố trẻ ở nhóm tuổi thai dưới 32 

tuần chiếm tỷ lệ cao nhất và thấp nhất tuổi thai 

từ 34 đến dưới 37 tuần. Hai phần ba trong nhóm 

trẻ này có cân nặng lúc sinh nhỏ hơn 1500 gam, 

thêm vào đó số lượng trẻ được nuôi dưỡng hoàn 

toàn bằng sữa mẹ và tỷ lệ suy dinh dưỡng chiếm 

ưu thế hơn trong nhóm chậm phát triển kỹ năng 

vận động thô. Bên cạnh đó, trong một nghiên 

cứu khác cũng báo cáo rằng trẻ sinh non xuất 

viện từ NICU khi 6 tháng tuổi điều chỉnh không 

những chậm phát triển vận động thô mà còn 

biểu hiện sự chậm phát triển toàn bộ các lĩnh vực 

còn lại vận động tinh, xã hội và cá nhân khi sàng 

lọc bằng công cụ ASQ(4). 

Chúng tôi thấy có sự tương đồng giữa kết 

quả phỏng vấn cha mẹ theo ASQ và kết quả 

khám lâm sàng theo WHO tương ứng với các 

kỹ năng vận động. Điều này phần nào khẳng 

định được vai trò phát hiện sớm các dấu hiệu 

chậm phát triển vận động được phát hiện sớm 

bởi cha mẹ nếu được hướng dẫn sử dụng và 

triển khai công cụ đánh giá ASQ tại khoa nhi. 

Trong nhóm trẻ nghiên cứu, có 11/53 trẻ ngồi 

không cần cần trợ giúp, 9/53 trẻ đứng với sự 

trợ giúp và không có trẻ nào bò và (hoặc) đi 

với sự trợ giúp. Trong 11 trẻ ngồi không cần 

trợ giúp thì có 3 trẻ đứng với sự trợ giúp. So 

sánh với công bố của WHO (20), thì nhóm trẻ 

của chúng tôi không bắt kịp các mốc vận động 

thô phù hợp với tuổi. Kết quả này cũng phù 

hợp với một số nghiên cứu ở Ấn Độ, Việt 

Nam(6,10). Mặc khác, các mốc vận động thô của 

WHO dựa trên một nghiên cứu theo chiều dọc 

khác với tính chất cắt ngang của các nghiên 

cứu trên, cỡ mẫu nhỏ, đối tượng nghiên cứu 

của chúng tôi là trẻ sinh non, thời gian nghiên 

cứu ngắn chưa đánh giá toàn vẹn sự phát triển 

vận động thô của nhóm trẻ. Tuy nhiên, tỷ lệ trẻ 

thực hiện các mốc vận động thô lúc 6 tháng 

tuổi của Khan năm (2019)(9) cao hơn với kết 

quả trong nghiên cứu này. Có thể do phương 

pháp nghiên cứu cắt ngang dựa trên bộ câu 

hỏi hồi cứu các mốc vận động thô bằng cách 

các bà mẹ nhớ, điều này có thể gây ra sự hồi 

tưởng thiên vị về các thành tích quan trọng mà 

con mình thực hiện được.  

Để đạt được các mốc vận động thô theo công 

bố của WHO dành cho trẻ từ 3 tháng đến 18 

tháng tuổi, trẻ đã trải qua các kỹ năng vận động 

thô nhỏ, riêng biệt. Tuy nhiên, trong quá trình 

phát triển nói chung và phát triển vận động nói 

riêng, trẻ trải qua các mốc theo từng lĩnh vực 

không giống, và chậm phát triển mốc vận động 

thô thường dễ nhận biết, nên những bất thường 

về chức năng vận động, và tư thế có thể quan sát 

thấy ở trẻ sinh non, đặc biệt những trẻ sinh non 

đã được điều trị tại đơn vị hồi sức sơ sinh được 

biểu hiện sớm hơn lúc trẻ 6 tháng tuổi điều 

chỉnh. Theo tài liệu Hướng dẫn Phát hiện sớm – 

Can thiệp sớm trẻ khuyết tật của Bộ Y tế - Cục 

quản lý khám chữa bệnh (2011) có thể phát hiện 

trẻ bại não lúc 6 tháng tuổi, hoặc cũng có thể là 

các dấu hiệu ban đầu của một bệnh lý về cơ vì 

vậy cần tiếp tục theo dõi nhóm trẻ này để có các 

chẩn đoán xác định. Do đó, cần phải theo dõi về 

phát triển vận động thô ít nhất đến 24 tháng tuổi 

điều chỉnh, và ở những trẻ có vấn đề vận động, 

can thiệp vật lý trị liệu và hỗ trợ đi lại có thể cần 

bắt đầu sớm và duy trì lâu dài, dù rằng hiệu quả 

vẫn còn đang tranh cãi. 

KẾT LUẬN 

Trẻ sinh non trong nghiên cứu của chúng tôi 

lúc 6 tháng tuổi. 

- Cân nặng trung bình của nhóm trẻ cao hơn 

chuẩn WHO, trong khi đó chiều dài, vòng đầu 

thấp hơn chuẩn WHO. 



Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 5 * 2019 Nghiên cứu Y học

 

Chuyên Đề Điều Dưỡng Kỹ Thuật Y Học 175

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi 39,6 %; 

34% trẻ chậm phát triển vận động thô và chỉ có 

11/53 trẻ ngồi không cần trợ giúp và 9/53 trẻ 

đứng với sự trợ giúp.  

- Kết quả tăng trưởng thể chất, vận động thô 

của nhóm trẻ sinh non lúc 6 tháng tuổi điều 

chỉnh, chúng tôi hiểu rằng đây chỉ là những 

thông tin ban đầu, còn quá sớm để diễn giải kết 

quả về xu hướng phát triển thể chất, vận động 

thô ở nhóm trẻ có nguy cơ cao này.  

Qua nghiên cứu này, cho thấy cần mở rộng 

đánh giá, nghiên cứu tất cả trẻ sinh non. 
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