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ASTHMA MEDICATION ADMINISTRATION FORM
PROVIDER MEDICATION ORDER FORM | Office of School Health | School Year 2018-2019
DUE: JULY 15th. Forms submitted after July 15th may delay processing for new school year.

Student Last Name

First Name

Middle Initial
Date of Birth __ __ / __ __ / __ __ __ __
M M D D Y Y Y Y

OSIS # __ __ __ __ __ __ __ __ __

DOE District __ __

Male
Female

Grade/Class ______

School Name, Number, Address, and Borough:

HEALTH CARE PRACTITIONERS COMPLETE BELOW
Diagnosis
Asthma
Other:_________________

Control (see NAEPP Guidelines)
Well Controlled
Not Controlled / Poorly Controlled
Unknown

Severity (see NAEPP Guidelines)
Intermittent
Mild Persistent
Moderate Persistent
Severe Persistent

Student Asthma Risk Assessment Questionnaire (Y = Yes, N = No, U = Unknown)
History of near-death asthma requiring mechanical ventilation
History of life-threatening asthma (loss of consciousness or hypoxic seizure)
History of asthma-related PICU admissions (ever)
Received oral steroids within past 12 months
History of asthma-related ER visits within past 12 months
History of asthma-related hospitalizations within past 12 months
History of food allergy or eczema, specify: _________________

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

N
N
N
N
N
N
N

Student Skill Level (Select the most appropriate option)

Home Medications (Include over the counter)

Nurse-Dependent Student: nurse must administer medication
Supervised Student: student self-administers under adult supervision
Independent Student: student is self-carry / self-administer
__________
Practitioner
Initials

Reliever _______________________
Controller ______________________
Other _________________________

I attest student demonstrated the ability to self-administer the prescribed
medication effectively for school / field trips / school sponsored events.

Quick Relief In-School Medication (Select ONE)
Albuterol MDI
[Ventolin® MDI can be provided by school for shared usage
(plus individual spacer)]:

MDI w/ spacer
DPI
Other: Name: ________________ Strength: ______
Dose: _____ Route: ______ Time Interval: q___ hrs

U
U
U
U ____ times last : __ __ /__ __ /__ __
U ____ times
U ____ times
U

In-School Instructions (Check all that apply)
Standard Order: Give 2 puffs/1 AMP q 4 hrs. PRN for coughing,
wheezing, tight chest, difficulty breathing or shortness of breath (“asthma
flare symptoms”). Monitor for 20 mins or until symptom-free. If not
symptom-free within 20 mins may repeat ONCE.
If in Respiratory Distress*: Call 911 and give 6 puffs/1 AMP; may
repeat q 20 minutes until EMS arrives.
Pre-exercise: 2 puffs/1 AMP 15-20 mins before exercise.
URI Symptoms or Recent Asthma Flare (Within 5 days):
2 puffs/1 AMP @ noon for 5 days.
.

Special Instructions:

Controller Medications for In-School Administration
(Recommended for Persistent Asthma, per NAEPP Guidelines)

Standing Daily Dose:

Fluticasone MDI

___ puffs/1AMP ONCE a day at ___ AM

[Flovent® 110 mcg MDI can be provided by school for shared usage]:

Special Instructions:

MDI w/ spacer
DPI
Other: Name: ________________ Strength: ______
Dose: _____ Route: ______ Time Interval: q ___ hrs
Health Care Practitioner (Please Print Name)
Signature
Last
First
Address
Tel. ( _ _ _ ) _ _ _ - _ _ _ _ Fax ( _ _ _ ) _ _ _ - _ _ _ _

Email Address

NYS License # (Required)

INCOMPLETE PRACTITIONER INFORMATION WILL DELAY IMPLEMENTATION OF MEDICATION ORDERS. REV 3/18

FORMS CANNOT BE COMPLETED BY A RESIDENT

Date __ __ /__ __ /__ __ __ __
NPI # _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CDC and AAP strongly recommend
annual influenza vaccination for all
children diagnosed with asthma.

PARENTS MUST SIGN PAGE 2 

হাাঁপানির ঔষধ দেওয়া সংক্রান্ত ফরম
হাাঁপানির ঔষধ প্র্রদািকারীর অর্ডার ফরম | অনফস অব স্কু ল হহলথ | 2018-2019 স্কু ল বষড
দেষ তানরখ: জুলাই 15. 15 জুলাইয়য়র পর ফরম জমা নেয়ল তা িতুি স্কু ল বদষে র জিয প্রনক্রয়াকরয়ে দেনর হয়ত পায়র

পযায়রন্ট/অনিিাবক নিয়ে পূরে করুি
নিয়ে স্বাক্ষর করার মাধযয়ম, আনম নিয়নাক্ত নবষয়গুনলয়ত সহমত দপাষে করনি:
1.
2.

আনম সম্মনি জ্ঞাপি করনি হে আমার সন্তানির ঔষধ আমার সন্তানির স্বাস্থ্যনসবা প্র্দািকারী নিনকৎসনকর নিনদড শিামনি স্কু নল সংরক্ষণ ও প্র্দাি করা হনব। এিাড়াও আনম সম্মনি জ্ঞাপি
করনি হে আমার সন্তানির ঔষনধর জিয প্র্নয়াজিীয় হেনকানিা সরঞ্জাম স্কু নল সংরক্ষণ ও বযবহার করা হনব।
আনম বুনেনি হে:




আমানক অবশযই স্কু ল িাসডনক িি-হেনটানলি ইিনহলার সহ আমার সন্তানির ঔষধ ও সরঞ্জাম প্র্দাি করনি হনব।





আমানক অবশযই আমার সন্তানির ঔষনধ বা র্াক্তানরর নিনদড শিায় আিীি হেনকানিা পনরবিড ি সম্পনকড অিনতনবলয়ে স্কু ল িাসডনক বলনি হনব।



এই MAF এর ঔষনধর অর্ডানরর হময়াদ হশষ হনব আমার সন্তানির স্কু ল বনষডর হশনষ, হেটিনি অন্তেুড ক্ত থাকনি পানর গ্রীষ্মকালীি হসশি অথবা েখি আনম স্কু ল িাসডনক একটি িিু ি
MAF হদব (হেটি আনগ হয়)।

স্কু লয়ক আমার প্রোিকৃত নিয়েে েিাপয়ের ও "নিয়েে েিাপে বনহিে ু ত" সকল ঔষধ অবেযই িতুি, িা-দখালা এবং আসল দবাতল বা বায়ে হয়ত হয়ব। যখি আমার সন্তাি স্কু য়ল
থাকয়ব িা বা স্কু য়লর আিন্দ ভ্রময়ে থাকয়ব তখি আনম আমার সন্তায়ির জিয আয়রকটি ঔষধ দিব।
o নিনদড শিাপনের ওষধগুনলর বাক্স বা হবািনল অবশযই আসল ফানমডনসর হলনবল লাগানিা থাকনি হনব। হলনবনল অবশযই থাকনব: 1) আমার সন্তানির িাম, 2) ফামডানসর িাম ও
হফাি িম্বর, 3) আমার সন্তানির র্াক্তানরর িাম, 4) িানরখ, 5) পুিরায় েরার সংখযা, 6) ঔষনধর িাম, 7) মাো, 8) ঔষধ খাওয়ার সময়, 9) ঔষধটি কীোনব হখনি
হনব এবং 10) অিযািয নিনদড শিা।
আমার সন্তািনক উপনরাক্ত স্বাস্থ্যনসবা প্র্দানি সম্পৃক্ত OSH এবং এর প্র্নিনিনধগণ এই ফরনম প্র্দত্ত িনথযর সিযিার উপর নিেড রশীল।
এই ঔষধ পনরিালিা সংক্রান্ত ফরনম (MAF) স্বাক্ষর করার মাধযনম, অনফস অফ স্কু ল হহলথ (OSH) আমার সন্তািনক স্বাস্থ্যনসবা প্র্দাি করনি পানর। এই হসবাগুনলর মনধয রনয়নি
একজি OSH এর স্বাস্থ্যনসবা প্র্দািকারী নিনকৎসক বা িানসডর কিৃড ক একটি নিনকৎসাগি মূলযায়ি বা একটি শারীনরক পরীক্ষা।



েখি এই ঔষনধর অর্ডানরর হময়াদ হশষ হনব, আনম আমার সন্তানির স্কু ল িাসডনক আমার সন্তানির স্বাস্থ্যনসবা প্র্দািকারী নিনকৎসক কিৃড ক নলনখি একটি িিু ি MAF নদব। েনদ িা িা
করা হয়, একজি OSH স্বাস্থ্যনসবা প্র্দািকারী নিনকৎসক আমার সন্তািনক পরীক্ষা করনি পানরি েনদ িা আনম আমার স্কু ল িাসডনক একটি নলনখি নববৃনি হদই হে আনম িাই িা আমার
সন্তািনক একজি OSH স্বাস্থ্যনসবা প্র্দািকারী নিনকৎসক কিৃড ক পরীক্ষা করা হহাক। OSH স্বাস্থ্যনসবা প্র্দািকারী নিনকৎসক আমার সন্তানির হাাঁপানির লক্ষণ এবং নিনদড নশি হাাঁপানির
ঔষনধ প্র্দনশডি প্র্নিনক্রয়া মূলযায়ি করনি পানরি। OSH স্বাস্থ্যনসবা প্র্দািকারী নিনকৎসক ঔষনধর অর্ডার আনগর মনিা থাকনব িানক পনরবিড ি করনি হনব হস বযাপানর নসদ্ধান্ত নিনি
পানরি। OSH স্বাস্থ্যনসবা প্র্দািকারী নিনকৎসক একটি িিু ি MAF পূরণ করনবি োনি আমার সন্তাি OSH এর মাধযনম স্বাস্থ্যনসবা গ্রহণ অবযাহি রাখনি পানর। OSH এর েনবষযনি
হাাঁপানি সম্পনকড MAF হলখার জিয আমার স্বাক্ষনরর প্র্নয়াজি হিই। OSH স্বাস্থ্যনসবা প্র্দািকারী নিনকৎসক আমার সন্তানির জিয একটি িিু ি MAF পূরণ করনল, OSH স্বাস্থ্যনসবা
প্র্দািকারী নিনকৎসক আমানক ও আমার সন্তানির স্বাস্থ্যনসবা প্র্দািকারী নিনকৎসকনক জািানিার হিষ্টা করনবি।



এই ফরমটি এই ফরনম বনণডি হাাঁপানির পনরনষবার জিয আমার সম্মনি ও অিুনরাধ প্র্দশডি কনর। অিুনরাধকৃ ি পনরনষবা প্র্দাি করার জিয এটি OSH এর হকানিা িু নক্ত িয়। েনদ
OSH এই পনরনষবা প্র্দানির নসদ্ধান্ত হিয়, আমার সন্তানির একটি নশক্ষাথীর নবনশষ সুনবধা পনরকল্পিার প্র্নয়াজি হনি পানর। এ পনরকল্পিা স্কু ল পূরণ করনব।



OSH অিয হেনকানিা িথয হপনি পানর ো িারা মনি কনর হে আমার সন্তানির নিনকৎসাগি অবস্থ্া, ঔষধ বা নিনকৎসার জিয প্র্নয়াজি। OSH হেনকানিা স্বাস্থ্যনসবা প্র্দািকারী
নিনকৎসক, িাসড বা ফামডানসনের কাি হথনক এই িথয হপনি পানর নেনি আমার সন্তািনক স্বাস্থ্যনসবা নদনয়নিি।



েনদ স্কু ল িাসড িা থানকি, আমার সন্তানির ঔষধ হদওয়ার জিয আমানক স্কু নল আসনি বলা হনি পানর।



আনম প্র্িযয়ি/নিনিি করনি হে আমার সন্তািনক সম্পূণে
ড ানব প্র্নশক্ষণ হদয়া হনয়নি এবং হস নিনজ নিনজ ঔষধ হখনি পানর। স্কু নল এই ফরনম নিনদড নশি ঔষধ আমার সন্তাি নিনজ নিনজ
বহি, সংরক্ষণ ও প্র্দাি করার বযাপানর আনম সম্মনি জ্ঞাপি করনি। উপনরর বণডিা মনি হবািম বা বানক্স কনর আমার সন্তািনক এই ঔষধ হদয়ার জিয আনম দায়ী। এিাড়াও আমার
সন্তানির ঔষনধর বযবহার িদারক করার জিয এবং স্কু নল আমার সন্তানির এই ঔষধ বযবহানর ফনল সৃষ্ট পনরণনির জিয আনমই দায়ী। আমার সন্তাি ঔষধ বহি এবং নিনজ নিনজ
ঔষধ নিনি পানর নক িা হস সম্পনকড স্কু ল িাসড আমানক নিনিি করনবি। এিাড়াও আনম স্কু লনক স্পষ্ট হলনবলেুক্ত বাক্স বা হবািনল “বযাক আপ” ঔষধ নদনি সম্মি হই।

নিয়জ নিয়জ ঔষধ দিওয়া:




আনম সম্মনি জ্ঞাপি করনি হে েনদ আমার সন্তাি সামনয়কোনব ঔষধ বহি করনি এবং নিনজ নিনজ হখনি অসমথড হয় িনব স্কু ল িাসড বা প্র্নশনক্ষি স্কু ল োফ আমার সন্তািনক ঔষধ
খাওয়ানবি।
আনম প্র্িযয়ি/নিনিি করনি হে আনম আমার সন্তানির স্বাস্থ্যনসবা প্র্দািকারী নিনকৎসনকর মাধযনম োিাই কনরনি এবং আনম সম্মনি জ্ঞাপি করনি হে আমার সন্তানির হাাঁপানির ঔষধ
পাওয়া িা হগনল OSH আমার সন্তািনক মজুদ ঔষধ প্র্দাি করনব।

উয়েখয: আপনি যনে মজুে ঔষধ বযবহার করয়ত োি, আপিায়ক অবেযই আপিার সন্তায়ির হাাঁপানির ইিয়হলার, এনপয়িনিি এবং
অিযািয অিুয়মানেত নিয়জ নিয়জ দিওয়ার ময়তা ঔষধ স্কু ল নিয়পর নেি এবং/অথবা স্কু ল-পরবতী দপ্রাগ্রায়ম আপিার সন্তায়ির সায়থ পাঠায়ত হয়ব যায়ত দস প্রয়য়াজয়ি
বযবহার করয়ত পায়র। মজুে ঔষধ শুধু স্কু য়ল OSH স্টাফ কতৃে ক বযবহায়রর জিয।
িানমর প্র্থম অংশ
MI
জন্মিানরখ
িানের হশষ িাম
পযায়রন্ট/অনিিাবয়কর িাম স্পষ্ট হরয়ফ নলখুি

এখায়ি স্বাক্ষর

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর দেওয়ার তানরখ

করুি
পযায়রন্ট/অনিিাবয়কর
ঠিকািা

দসল দফাি

নবকল্প দফাি

নবকল্প জরুনর দযাগায়যায়গর িাম

ইয়মইল
জরুনর দযাগায়যায়গর দফাি িের

For Office of School Health (OSH) Use Only / শুধুমাে অনফস অব স্কু ল দহলথ (OSH) এর বযবহায়রর জিয
 504

OSIS Number:
Received by: Name
Services provided by

Date

Reviewed by: Name

 Nurse/NP
 School Based Health Center

Revisions as per OSH contact with prescribing health care practitioner
Signature and Title (RN OR MD/DO/NP):

 IEP

 Other
Date

 OSH Public Health Advisor (For supervised students only)
 OSH Asthma Case Manager (For supervised students only)
 Modified

 Not Modified

*Respiratory Distress: includes breathlessness at rest, tachypnea, cyanosis, pallor, hunching forward, nasal flaring, accessory
respiratory muscle use, abdominal breathing, shallow rapid breathing, mouthing words, wheezing throughout expiration and
inspiration or decreased or absent breath sounds, agitation, drowsiness, confusion or exceptionally quiet appearance.

*হগাপিীয় িথয ইনমইনল পাঠানিা উনিি িয়
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