MEDICATION ADMINISTRATION FORM

Attach
student
photo here

THIS FORM SHOULD NOT BE USED FOR ASTHMA OR ALLERGY MEDICATIONS
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

 Male
 Female

Date of birth __ __ / __ __/ __ __ __ __
MM

DD

YYYY

OSIS Number __ __ __ __ __ __ __ __ __
School (include name, number, address and borough)

DOE District

Grade

Class

___ ___

HEALTH CARE PRACTITIONERS COMPLETE BELOW
1. Diagnosis: ______________________ ICD-10 Code:  _ _ _ . _ _ _

In School Instructions
 Standing daily dose: at _ _: _ _ AM / PM and
AND/OR

Medication: _______________________________________________
Generic and/or Brand Name
Preparation/Concentration: ___________________________________

 PRN
_________________________________________________________
specify signs, symptoms, or situations

Dose: _________________________ Route:_____________________
Student Skill Level (Select the most appropriate option):
 Nurse-Dependent Student: nurse must administer medication
 Supervised Student: student self-administers, under adult supervision
 Independent Student: student is self-carry / self-administer
(NOT ALLOWED FOR CONTROLLED SUBSTANCES)

Practitioner’s Initials

_ _: _ _ AM / PM

 Time interval: _ _ minutes or _ _ hours as needed.
 If no improvement, repeat in _ _ minutes or _ _hours for a maximum
of __ times.
Conditions under which medication should not be given:

I attest student demonstrated ability to selfadminister the prescribed medication effectively
for school / fieldtrips / school sponsored events.

2. Diagnosis: ______________________ ICD-10 Code:  _ _ _ . _ _ _

In School Instructions
 Standing daily dose: at _ _: _ _ AM / PM

Medication: _______________________________________________
Generic and/or Brand Name
Preparation/Concentration: ___________________________________

and

_ _: _ _ AM / PM

AND/OR

 PRN
_________________________________________________________
specify signs, symptoms, or situations

Dose: _________________________ Route:_____________________
Student Skill Level (Select the most appropriate option):
 Nurse-Dependent Student: nurse must administer medication
 Supervised Student: student self-administers, under adult supervision
 Independent Student: student is self-carry / self-administer
(NOT ALLOWED FOR CONTROLLED SUBSTANCES)
I attest student demonstrated ability to selfadminister the prescribed medication effectively
for school / fieldtrips / school sponsored events.

 Time interval: _ _ minutes or _ _ hours as needed.
 If no improvement, repeat in _ _ minutes or _ _hours for a maximum
of __ times.
Conditions under which medication should not be given:

Practitioner’s Initials

3. Diagnosis: ______________________ ICD-10 Code:  _ _ _ . _ _ _

In School Instructions
 Standing daily dose: at _ _: _ _ am / pm and

Medication: _______________________________________________
Generic and/or Brand Name
Preparation/Concentration: ___________________________________

_ _: _ _ AM / PM

AND/OR

 PRN
_________________________________________________________
specify signs, symptoms, or situations

Dose: _________________________ Route:_____________________
Student Skill Level (Select the most appropriate option):
 Nurse-Dependent Student: nurse must administer medication
 Supervised Student: student self-administers, under adult supervision
 Independent Student: student is self-carry / self-administer
(NOT ALLOWED FOR CONTROLLED SUBSTANCES)
I attest student demonstrated ability to selfadminister the prescribed medication effectively
for school / fieldtrips / school sponsored events.

 Time interval: _ _ minutes or _ _ hours as needed.
 If no improvement, repeat in _ _ minutes or _ _hours for a maximum
of __ times.
Conditions under which medication should not be given:

Practitioner’s Initials

HOME Medications (include over-the counter)

Health Care Practitioner
(Please Print)

LAST NAME

FIRST NAME

Signature

Address

Tel. No.

E-mail address

Cell phone ( __ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __
NPI No.

NYS License No (Required)
__ __ - ___ ___ ___ ___ ___ ___

( __ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __

Fax. No ( __ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Date __ __ / __ __ / __ __ __ __

INCOMPLETE PRACTITIONER INFORMATION WILL DELAY IMPLEMENTATION OF MEDICATION ORDERS

FORMS CANNOT BE COMPLETED BY A RESIDENT

Rev 3/18

PARENTS MUST SIGN PAGE 2 

ঔষধ দেয়া সংক্রান্ত ফরম
এই ফরমটি হাাঁপানি বা অ্যালানজির ঔষধধর জিয বযবহার করা উনিত িয়
ঔষধ প্র্রদানকারীর অর্ডার ফরম | অফফস অব স্কু ল হেলথ | 2018-2019 স্কু ল বষড
দেষ তানরখ: জুলাই 15. 15 জুলাইধয়র পর ফরম জমা নেধল তা িতুি স্কু ল বদষি র জিয প্রনক্রয়াকরধে দেনর হধত পাধর।

পযাধরন্ট/অ্নিিাবক নিধি পূরে করুি
নিধি স্বাক্ষর করার মাধযধম, আনম নিধনাক্ত নবষয়গুনলধত সহমত দপাষে করনি:
1.

আফম সম্মফি জ্ঞাপন করফি হে আমার সন্তাননর ঔষধ আমার সন্তাননর স্বাস্থ্যনসবা প্র্দানকারী ফিফকৎসনকর ফননদড শনামনি স্কু নল সংরক্ষণ ও প্র্দান করা েনব। এিাড়াও
আফম সম্মফি জ্ঞাপন করফি হে আমার সন্তাননর ঔষনধর জনয প্র্য়জনীয় হেনকাননা সরঞ্জাম স্কু নল সংরক্ষণ ও বযবোর করা েনব।
2. আফম বুনেফি হে:
 আমানক অবশযই স্কু ল নাসডনক আমার সন্তাননর ঔষধ ও সরঞ্জাম প্র্দান করনি েনব।
 স্কু লধক আমার প্রোিকৃত নিধেি েিাপধের ও “নিধেি েিাপে বনহিি ূ ত” সকল ঔষধ অ্বেযই িতু ি, িা-দখালা এবং আসল দবাতল বা বাধে হধত হধব। েখন
আমার সন্তান স্কু নল থাকনব না বা স্কু নলর আনন্দ ভ্রমনণ থাকনব িখন আফম আমার সন্তাননর জনয আনরকটি ঔষধ হনব।
o ফননদড শনাপনের ওষধগুফলর বাক্স বা হবািনল অবশযই আসল ফানমডফসর হলনবল লাগাননা থাকনি েনব। হলনবনল অবশযই থাকনব: 1) আমার সন্তাননর নাম, 2)
ফামডাফসর নাম ও হফান নম্বর, 3) আমার সন্তাননর স্বাস্থ্যনসবা প্র্দানকারী ফিফকৎসনকর নাম, 4) িাফরখ, 5) পুনরায় ভরার সংখযা, 6) ঔষনধর নাম,
7) মাো, 8) ঔষধ খাওয়ার সময়, 9) ঔষধটি কীভানব হখনি েনব এবং 10) অনযানয ফননদড শনা।
 আমানক অবশযই আমার সন্তাননর ঔষধ বা স্বাস্থ্যনসবা প্র্দানকারী ফিফকৎসনকর ফননদড শনায় আনীি হেনকাননা পফরবিড ন সম্পনকড অ্িনতনবলধে স্কু ল নাসডনক বলনি
েনব।
 দকাধিা নেক্ষার্থীধক নিয়নিত বস্তু বহি করার বা তার সাধর্থ দেওয়ার অ্িুমনত দেওয়া হয় িা।
 আমার সন্তাননক উপনরাক্ত স্বাস্থ্যনসবা প্র্দানন সম্পৃক্ত অফফস অব স্কু ল হেলথ (OSH) এবং এর প্র্ফিফনফধগণ এই ফরনম প্র্দত্ত িনথযর সিযিার উপর ফনভড রশীল।
 এই ঔষধ হদওয়া সংক্রান্ত ফরমটিনি (MAF) স্বাক্ষর করার মাধযনম, OSH আমার সন্তাননক স্বাস্থ্যনসবা প্র্দান করনি পারনব। এই হসবাগুফলর মনধয রনয়নি
একজন OSH এর স্বাস্থ্যনসবা প্র্দানকারী ফিফকৎসক বা নানসডর কিৃড ক একটি ফিফকৎসাগি মূলযায়ন বা একটি শারীফরক পরীক্ষা।
 এই MAF এর ঔষনধর অর্ডানরর হময়াদ হশষ েনব আমার সন্তাননর স্কু ল বনষডর হশনষ, হেটিনি অন্তভুড ক্ত থাকনি পানর গ্রীষ্মকালীন হসশন অথবা েখন আফম স্কু ল
নাসডনক একটি নিু ন MAF হদব (হেটি আনগ েয়)।
 এই ফরমটি এই ফরনম বফণডি ঔষধ পফরনষবার জনয আমার সম্মফি ও অনুনরাধ প্র্দশডন কনর। অনুনরাধকৃ ি পফরনষবা প্র্দান করার জনয এটি OSH এর হকাননা
িু ফক্ত নয়। েফদ OSH এই পফরনষবা প্র্দাননর ফসদ্ধান্ত হনয়, আমার সন্তাননর একটি ফশক্ষাথীর ফবনশষ সুফবধা পফরকল্পনার প্র্নয়াজন েনি পানর। এ পফরকল্পনা স্কু ল
পূরণ করনব।
 OSH অনয হেনকাননা িথয হপনি পানর ো িারা মনন কনর হে আমার সন্তাননর ফিফকৎসাগি অবস্থ্া, ঔষধ বা ফিফকৎসার জনয প্র্নয়াজন। OSH হেনকাননা
স্বাস্থ্যনসবা প্র্দানকারী ফিফকৎসক, নাসড বা ফামডাফসনের কাি হথনক এই িথয হপনি পানর ফেফন আমার সন্তাননক স্বাস্থ্যনসবা ফদনয়নিন।

েফদ স্কু ল নাসড না থানকন, আমার সন্তাননর ঔষধ হদওয়ার জনয আমানক স্কু নল আসনি বলা েনি পানর।

নিধজ নিধজ ঔষধ দিওয়া:


আফম প্র্িযয়ন/ফনফিি করফি হে আমার সন্তাননক সম্পূণডভানব প্র্ফশক্ষণ হদওয়া েনয়নি এবং হস ফননজ ফননজ ঔষধ হখনি পানর। স্কু নল এই ফরনম ফননদড ফশি ঔষধ
আমার সন্তান ফননজ ফননজ বেন, সংরক্ষণ ও প্র্দান করার বযাপানর আফম সম্মফি জ্ঞাপন করফি। উপনরর বণডনা মনি হবািম বা বানক্স কনর আমার সন্তাননক এই
ঔষধ হদওয়ার জনয আফম দায়ী। এিাড়াও আমার সন্তাননর ঔষনধর বযবোর িদারক করার জনয এবং স্কু নল আমার সন্তাননর এই ঔষধ বযবোনর ফনল সৃষ্ট
পফরণফির জনয আফমই দায়ী। আমার সন্তান ঔষধ বেন এবং ফননজ ফননজ ঔষধ ফননি পানর ফক না হস সম্পনকড স্কু ল নাসড আমানক ফনফিি করনবন। এিাড়াও
আফম স্কু লনক স্পষ্ট হলনবলেুক্ত বাক্স বা হবািনল “বযাক আপ” ঔষধ ফদনি সম্মি েই।



আফম সম্মফি জ্ঞাপন করফি হে েফদ আমার সন্তান সামফয়কভানব ঔষধ বেন করনি এবং ফননজ ফননজ হখনি অসমথড েয় িনব স্কু ল নাসড বা প্র্ফশফক্ষি স্কু ল োফ
আমার সন্তাননক ঔষধ খাওয়ানবন।
উধেখয: এটি পিন্দিীয় দে স্কু ল নিধপর নেি এবং অ্ফ-সাইট স্কু ল কােি ক্রধম আপনি আপিার সন্তাধির জিয ঔষধ ও সরঞ্জাম পাঠাধবি।
িানের হশষ নাম

নানমর প্র্থম অংশ

পযাধরন্ট/অ্নিিাবধকর িাম স্পষ্ট হরধফ নলখুি

MI

এখাধি স্বাক্ষর
পযাধরন্ট/অ্নিিাবধকর ইধমইলকরুি

স্বাক্ষর দেওয়ার তানরখ
দটনলধফাি িের: নেধির দবলা

জন্মিাফরখ

স্কু ল

পযাধরন্ট/অ্নিিাবধকর স্বাক্ষর
পযাধরন্ট/অ্নিিাবধকর ঠিকািা

বানি

নবকল্প জরুনর দোগাধোধগর িাম

দসল দফাি
দোগাধোধগর দটনলধফাি িের

For Office of School Health (OSH) Use Only / শুধুমাে অ্নফস অ্ব স্কু ল দহলর্থ (OSH) এর বযবহাধরর জিয
OSIS Number:
Received by: Name
 504

 IEP

Services provided by:

Date
 Other
 Nurse/NP

Signature and Title (RN OR SMD):

Reviewed by: Name

Date

Referred to School 504 Coordinator:  Yes

 No

 OSH Public Health Advisor
 School Based Health Center
(For supervised students only)
Date School Notified & Form Sent to DOE Liaison

Revisions as per OSH contact with prescribing health care practitioner

 Modified

 Not Modified
*হগাপনীয় িথয ইনমইনল পাঠাননা উফিি নয়

T&I-27800 General_Med_MAF_SY18-19 (Bengali)

