ASTHMA MEDICATION ADMINISTRATION FORM
PROVIDER MEDICATION ORDER FORM—Office of School Health—School Year ______–______
Student Last Name

First Name

Middle Initial

Male
Female

Date of Birth __ __ / __ __ / __ __ __ __
M M D D Y Y Y Y
Attach Student Photo
To This Sheet

OSIS # __ __ __ __ __ __ __ __ __
DOE District __ __

School Name, Number, Address, and Borough:

Grade ______

The Following Section Completed By Student’s HEALTH CARE PRACTITIONERS
Diagnosis
Asthma

Control (see NAEPP Guidelines)
Well Controlled
Not 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: _________________
Quick Relief In-School Medication (Select ONE)
Albuterol MDI [Ventolin® MDI can be provided by school
for shared usage (plus individual spacer)]:

[Parent must sign back]
MDI w/ spacer
DPI
Other: Name: ________________ Strength: ______
Dose: _____ Route: ______ Time Interval: q ___
hrs
Controller Medications for In-School Administration

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

N
N
N
N
N
N
N

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

In-School Instructions
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/1AMP; 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:
Standing Daily Dose:

(Recommended for Persistent Asthma, per NAEPP Guidelines)

___ puffs/1AMP ONCE a day at ___ AM or ___ PM

Fluticasone MDI [Flovent® 110 mcg MDI can be provide
by school for shared usage]: [Parent must sign back]
MDI w/ spacer
DPI
Other: Name: ________________ Strength: ______
Dose: _____ Route: ______ Time Interval: q ___ hrs
Select the most appropriate option for this student:

Special Instructions:

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 (**Parent Initials Back)
________ I attest student demonstrated the ability to self-administer the prescribed
Practitioner
medication effectively for school / field trips / school sponsored events.

Reliever _______________________
Controller ______________________
Other _________________________

Initials

Health Care Practitioner Last Name
(Please Print)

First Name

Signature
Date __ __ /__ __ /__ __ __ __

Address
Tel. ( _ _ _ ) _ _ _ - _ _ _ _ Fax ( _ _ _ ) _ _ _ - _ _ _ _
Email Address

FAX COMPLETED FORMS TO 347-396-8945.

NYS License # (Required)

NPI # _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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

INCOMPLETE PRACTITIONER INFORMATION WILL DELAY IMPLEMENTATION OF MEDICATION ORDERS. REV 4/17

FORMS CANNOT BE COMPLETED BY A RESIDENT

Turn to PAGE 2 

ASTHMA MEDICATION ADMINISTRATION FORM
Asthma Provider Medication Order—Office of School Health—School Year 2017-2018
The Following Section To Be Completed By Student’s Parent/Guardian
আমি এতদ্বারা আমি আিার ছেলেলিলের মিমিৎসলির পরাির্শ অনুযােী ঔষধ সংরক্ষণ ও ছসবন িরালনার এবং এিই সালে ঔষধ প্রলোলের জনয প্রলোজনীে যন্ত্র সংরক্ষণ ও তা বযবহার িলর
ঔষধ প্রদালনর অনুলিাদন মদমি। আমি জামন ছয, আিালি অবর্যই স্কুলের িালে ছেলটামেন বযতীত অনযানয ইনলহোরসহ মিমিৎসা পমরিােনার জনয প্রলোজনীে সরঞ্জািাদী ও ঔষধ ছপ লৌঁ ে মদলত
হলব যালত তারা তা বযবহার িরলত পালরন। ঔষধ ফালিশমস ছেলি ছয পালে সরবরাহ িরা হে (স্কুলের বাইলর আিার সন্তালনর বযবহালরর জনয এরিি আলরিটি পাে আিালি সংগ্র্রহ িরলত
হলব) তালত যলোপযুক্ত ছেলবে োমেলে মদলত হলব; বযবস্থাপলে প্রদত্ত ঔষলধর ছেলবে-এ অবর্যই মর্ক্ষােীর নাি এবং ফালিশমসর ছফান নম্বর, োইলসন্সধারী বযবস্থাপে প্রদানিারীর নাি, তামরখ ও
মরমফে সংখযা, ঔষলধর নাি, ছ াজ, িলতা ঘন ঘন ঔষধ প্রদান িরলত হলব, মিোলব ঔষধ প্রলোে িরলত হলব এবং/অেবা অনযানয মনলদশ র্না; িাউটার ছেলি বযবস্থাপে োড়া ছিনা ঔষধ ও
ড্রালের নিুনা অবর্যই প্রস্তুতিারলির িূে পালে োিলত হলব যালত মর্ক্ষােীর নাি উলেখ োিলব। আমি জামি যে সরবরাহকৃত সকল ঔষধ অবশ্যই এর আসল এবং উন্মুক্ত িয় এিি বাক্সে কক্সর
সরবরাহ করক্সত হক্সব। আমি আরও জামন ছয, বযবস্থাপলে বা উপলর বমণশত মনলদশ র্নাে ছিালনা পমরবতশ ন হলে আিালি অবর্যই সালে সালে স্কুে নাসশলি জানালত হলব।
আমি জামি যে যকাক্সিা মশ্ক্ষার্থীক্সকই মিয়মিত ঔষধ বহি করক্সত বা মিক্সজ মিক্সজ যসবি করক্সত যেওয়া হক্সব িা। আমি জামন ছয, এই সম্মমত শুধুিাে মনউ ইেিশ মসটি ম পার্শলিট অব
অযা ু লির্ন (“DOE”) িততশ ি আলোমজত গ্র্ীষ্মিােীন মর্ক্ষা িিশসূমির ছসর্লনর ছর্ষ সিে পযশন্ত; অেবা ছসই সিলের জনয ববধ যখন আমি স্কুে নালসশর িালে আিার সন্তালনর স্বাস্থয ছসবা
প্রদানিারী িততশ ি ইসুযিতত নতু ন স্বাস্থয মবধান বা মনলদশ মর্িা সরবরাহ িরব (ছযটিই আলে ছহাি না ছিন)। এই এিএএফ(MAF) জিা মদলে আমি অনুলরাধ িরমে ছয, আিার সন্তানলি ছযন
DOE এবং মনউ ইেিশ মসটি ম পার্শলিট অব ছহেে অযান্ড ছিটাে হাইমজন (DOHMH)-এর অমফস অব স্কুে ছহেে (OSH)-এর িাধযলি সুমনমদশ ষ্ট স্বাস্থয পমরলষবা প্রদান িরা হে। আমি
জামন ছয, এইসব পমরলষবার িলধয অন্তেুশ ক্ত োিলত পালর OSH স্বাস্থয ছসবা প্রদানিারী িততশ ি মিমিৎসা সংক্রান্ত িূেযােন এবং র্ারীমরি পরীক্ষা। উপলর অনুলরাধিতত স্বাস্থয পমরলষবা সংক্রান্ত
মবধালনর সম্পূণশ মনলদশ র্না এই MAFএর অন্তেুশ ক্ত আলে। আমি জামন ছয,ওএসএইি(OSH) এবং তালদর এলজটেণ, এবং উপলর অনুলরাধিতত স্বাস্থয পমরলষবা সংক্রান্ত মবধালনর সালে সংমিষ্ট
িিশিারীরা এই ফরি-এ প্রদত্ত তলেযর যোেশতার উপর মনেশ র িলরন। আমি বুমি ছয, উপলর উলেমখত MAF ছিোলদাত্তীলণশর তামরলখর 30 মদন পূলবশ, এিজন OSH স্বাস্থয পমরলষবা
পমরিল্পনািারী আিার সন্তালনর হাৌঁপামনর েক্ষণসিূহ এবং মনলদশ মর্ত ঔষলধর প্রমতমক্রো যািাই িরার জনয আিার সন্তানলি পরীক্ষা িলর ছদখলবন এবং এিটি নতু ন MAF ইসুয িরলত পারলবন।
যমদ OSH স্বাস্থয পমরলষবা পমরিল্পনািারী মনধশারণ িলর ছয MAF আলদলর্ ছিালনা পমরবতশ ন প্রলোজন নাই, OSH স্বাস্থয পমরলষবা পমরিল্পনািারী এিই আলদর্সহ নতু ন MAF ইসুয িরলত পালর
যা আিার স্বাস্থয ছসবা প্রদানিারী নতু ন MAF ইসুয না িরা পযশন্ত অেশাৎ এি বের পর বামতে মবলবমিত হলব। আিার সন্তালনর ওপর পমরিামেত পরীক্ষা ও প্রাসমিি মিমিৎসা সংক্রান্ত অতীত
ছরি শ সিূলহর মেমত্তলত যমদ এিজন OSH স্বাস্থয পমরলষবা পমরিল্পনািারী মনধশারণ িলরন ছয MAF এ উলেমখত মনলদশ র্নাগুলোর পমরবতশ লনর প্রলোজন, তলব মতমন মেন্ন মনলদশ র্না সম্বমেত এিটি
নতু ন MAF ইসুয িরলত পালরন। আমি এবং আিার সন্তালনর স্বাস্থয পমরলষবা পমরিল্পনািারীর ছরি শ অনুযােী, নতু ন MAF ইসুয সংক্রান্ত মবষলে এবং MAF আলদলর্ ছযলিালনা পমরবতশ ন সম্পলিশ
অবমহত োিব। আমি আরও জামন ছয, নতু ন MAF জিাদালনর আলে এই MAF বামতে পযশন্ত অেবা নালসশর িালে এই পরীক্ষা সম্পলিশ মেমখতোলব ছিালনা আপমত্ত জানালনার জনয আিার 30
মদন সিে োিলব। আমি যমদ এই ছর্ষ তামরখ নাোদ স্কুে নালসশর িালে নতু ন MAF জিা না ছদই অেবা মেমখতোলব তালি না জানাই ছয, এিজন OSH স্বাস্থয পমরলষবা পমরিল্পনািারী
িততশ ি আিার সন্তানলি পরীক্ষা িরালনার বযাপালর আপমত্ত আলে, তখন আিার সন্তানলি পরীক্ষা িলর এিটি নতু ন MAF ইসুয িরা হলত পালর। আমি এটি উপধাপন িমর ছয, এই ফরিটি OSH
এবং DOE িততশ ি অনুলরাধিতত পমরলষবা প্রদালনর ছিালনা িু মক্তপে নে বরং এই ধরলনর পমরলষবাগুমের জনয আিার অনুলরাধ/সম্মমত িাে।
যমদ মস্থর িরা হে ছয এসব পমরলষবা আবমর্যি,
এিজন মর্ক্ষােীর আবাসন পমরিল্পনা বতমরও প্রলোজনীে হলত পালর এবং তা স্কুে িততশ ি সম্পামদত হলব। আমি এতদ্বারা OSH এবং DOE এবং তালদর িিশিারী ও এলজটেণলি প্রলোজন িলন
িরলে আিার সন্তালনর র্ারীমরি অবস্থা, ঔষধ এবং/অেবা মিমিৎসা সংক্রান্ত মবষলে আিার সন্তালনর মিমিৎসা বা স্বাস্থয পমরলষবা পমরিল্পনািারী এবং/অেবা ফািশামসস্টলদর সালে ছযাোলযাে,
আলোিনা ও বাড়মত তেয সংগ্র্হ িরার অনুলিাদন মদমি।

ঔষক্সধর স্ব-পমরচালি:
এমপক্সিফ্রাইি, হাাঁপামি ইিক্সহলার এবং অিযািয ঔক্সষাক্সধর একটি অিুক্সিামেত স্ব-পমরচামলত বযবহাক্সরর জিয এই অিুক্সেেটির সাহােয মিি।

______
প্রার্থমিক
______
প্রার্থমিক
______
প্রার্থমিক

আমি এতদ্বারা এই িলিশ ছঘাষণা মদমে ছয, আিার সন্তান এই ঔষলধর স্ব-পমরিমেত বযবহার িরলত সম্পূণরূ
শ লপ সক্ষি এবং তালি এটি িরার পূণশ মনলদশ র্না ছদো হলেলে। এোড়াও আমি আিার
সন্তানলি উপলরাক্ত মিমিৎসি মনলদশ মর্ত ঔষধ স্কুলে বহন, সংরক্ষণ এবং মনলজ মনলজ বযবহার িরার অনুলিাদন মদমি। আমি স্বীিার িরমে ছয আমি আিার সন্তানলি এ ধরলনর ঔষলধর পালের োলে
উপলর প্রদত্ত বণশনা অনুযােী ছেলবে োোলনার জনয, আিার সন্তালনর পতেিোলব প্রলতযিটির এবং সবগুলোর বযবহার নজরদামর িরার জনয, এিই সালে স্কুলে পতেিোলব প্রলতযিটির এবং সবগুলোর
এ ধরলনর বযবহালরর ফলে সংঘটিত ছিালনা অবস্থার জনয আমি মনলজই দােবদ্ধ োিব। আমি জামন ছয স্কুে নাসশ স্কুলে আিার সন্তালনর ঔষধ বহলন সক্ষিতা আলে মি না এবং ছস স্কুলে তা
দামেত্বর্ীেতার সালে স্ব-পমরিামেত িরলত পারলব মি না, তা মনমিত হলবন। তদুপমর, আিার সন্তালনর িালে মনলজ মনলজ ছসবন িরার ঔষলধ যালত িখনও ঘার্মত না পলড় ছসজনয আমি ছিম লিে
রুলি রাখার জনয এিটি স্পষ্ট ছেলবেযুক্ত ছবাতলে “িজুদ” ঔষধ মদলত সম্মমত প্রিার্ িরমে।
যমদ এিন ছিালনা পমরমস্থমতর উদ্ভব হে ছযখালন আিার সন্তান এ ধরলনর ঔষধ স্ব-প্রলোে বা স্ব-পমরিামেত বযবহার িরলত সািমেিোলব অক্ষি তলব ছসই ছক্ষলে আমি স্কুলের নাসশ দ্বারা আিার
সন্তানলি এ ধরলনর ঔষধ প্রলোে এবং/অেবা পমরিােনার সম্মমত জ্ঞাপন িরমে।
আমি এতদ্বারা এই িলিশ ছঘাষণা িরমে ছয, আমি আিার সন্তালনর স্বাস্থয ছসবািূেি মিমিৎসলির সালে পরাির্শ িলরমে এবং হাৌঁপামনর জনয আিার
সন্তালনর মনলদশ মর্ত ঔষধ পাওো না ছেলে ছসলক্ষলে স্কু্ ু ে স্বাস্থয দপ্তর দ্বারা সংরমক্ষত ঔষধ পমরিােনা িরার সম্মমত জ্ঞাপন িলরমে।

স্কু ল মিক্সপর মেক্সি আপিাক্সক অবশ্যই আপিার সন্তাক্সির সাক্সর্থ আপিার সন্তাক্সির বযবহৃত মিটার য াজ ইিক্সহলার (MDI) পাঠাক্সত হক্সব
োক্সত তার জিয এটি সহজলভ্য হয়। আপিার সন্তাি স্কু ল ভ্বক্সি র্থাকাকালীি সিক্সয়ই শুধুিাত্র িজুে ঔষধ বযবহার করক্সত পাক্সর।
মশ্ক্ষার্থীর নালির ছর্ষ অংর্

নালির প্রেি অংর্

নালির িধযিাংর্

মপতািাতা/অমভ্ভ্াবক্সকর িাি মলখুি

স্কু ে

মপতািাতা/অমভ্ভ্াবক্সকর স্বাক্ষর

স্বাক্ষর ছদওোর তামরখ

মপতািাতা/অমেোবলির ঠিিানা

যসল য াি

মবিল্প ছফান

মবিল্প জরুমর ছযাোলযােিারীর নাি

ইক্সিইল
জরুমরিােীন ছযাোলযাে ছফান নম্বর
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*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.
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