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student
photo here

REQUEST FOR PROVISION OF MEDICALLY PRESCRIBED TREATMENT (NON-MEDICATION)
Provider Treatment 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

___ ___

HEALTHCARE PRACTITIONERS COMPLETE BELOW
ONE ORDER PER FORM (make copies of this from for additional orders). Attach prescription(s) / additional sheet(s) if
necessary to provide requested information and medical authorization.
 Clean Intermittent Catheterization Cath Size _____Fr.
 Central Venous Line
 G-Tube Feeding*:  Bolus  Pump  Gravity Cath Size _____Fr.
 J-Tube Feeding*:  Bolus  Pump  Gravity Cath Size _____Fr.
 Naso-Gastric Feeding* Cath Size _____Fr.
 Specialized/Non-Standard Feeding* Cath Size _____Fr.
 Feeding Tube replacement if dislodged - specify in area below
 Oral / Pharyngeal Suctioning Cath Size _____Fr.
Student will also require treatment:
 during transport









Tracheostomy Care Trach. Size _____.
Trach. suctioning
Cath. Size _____Fr.
Trach replacement - specify in area below
Oxygen Administration - specify in area below
Pulse Oximetry monitoring
Vagus Nerve Stimulator
Other: ___________________________

 on school-sponsored trips







Ostomy Care
Chest Clapping
Percussion
Postural Drainage
Dressing Change

 during afterschool programs

Student Skill Level (Select the most appropriate option):
□
□
□

Nurse-Dependent Student: nurse must administer treatment
Supervised Student: student self-administers under adult supervision
Independent Student: student is self-carry/self-administer:
I attest student demonstrated the ability to self-administer the prescribed treatment effectively for school/field trips/schoolsponsored events

Practitioner’s initials

1. Diagnosis:

Enter ICD-10 Codes and Conditions (RELATED TO THE DIAGNOSIS)
 ___.___
 ___.___
 ___.___

Diagnosis is self- limited  Yes

 No

2. Treatment required in school:
Feeding: ________________________ _________________ _______ __________ ___________ __________________________________
Formula Name
Concentration
Route Amount/Rate Duration
Frequency/specific time(s) of administration
* Please note that parent prepared feeding or nurse prepared feeding, i.e. mixing powder with water, must receive approval from the Director/Deputy Director of Nursing

Oxygen administration: _________
Amount (L)

______
Route

□ _____________________________ □ prn
Frequency/specific time(s) of administration

□ O2 Sat < ______%

□ ___________________
Specify Symptoms

Other Treatment: __________________________________ __________ □___________________________ □ prn ________________________
Treatment Name
Route
Frequency/specific time(s) of administration
Specify Symptoms
Additional Instructions or Treatment:

3. Conditions under which treatment should not be provided:
4. Possible side effects/adverse reactions to treatment:
5. Specific instructions for nurse (if one is assigned and present) in case of adverse reactions, including dislodgement or blockage of
tracheostomy or feeding tube:

6. Specific instructions for non-medical school personnel in case of adverse reactions, including dislodgement of tracheostomy or feeding tube:
7. Date(s) when treatment should be: Initiated __ __ / __ __ / __ __ __ __ Terminated __ __ / __ __ / __ __ __ __

Health Care Practitioner
(Please Print)

LAST NAME

FIRST NAME

Signature

Address

Tel. No. ( __ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __

E-mail address

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

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

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

INCOMPLETE PRACTITIONER INFORMATION WILL DELAY IMPLEMENTATION OF MEDICATION ORDERS FORMS CANNOT BE COMPLETED BY A RESIDENT

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

Date __ __ / __ __ / __ __ __ __

Rev 3/18

PARENTS MUST SIGN PAGE 2 

চিচিৎসকির ব্যব্স্থাপত্র অনুযায়ী চিচিৎসা প্রদাকনর অনুকরাধ (নন-মেচিকিশন)
চিচিৎসা প্র্রদানিারীর আর্ডর ফরম | অচফস অব স্কু ল হেলথ | 2018-2019 স্কু ল বর্ড
মশষ তাচরখ: জুলাই 15. 15 জুলাইকয়র পর ফরে জো চদকল তা নতুন স্কু ল ব্মষে র জনয প্রচিয়ািরকে মদচর হকত পাকর।

পযাকরন্ট/অচিিাব্ি চনকি পূরে িরুন
চনকি স্বাক্ষর িরার োধযকে, আচে চনকনাক্ত চব্ষয়গুচলকত সহেত মপাষে িরচি:
1.

আচম সম্মচি জ্ঞাপন িরচি হে আমার সন্তাননর চিচিৎসা সরঞ্জাম, েন্ত্রপাচি ও চননদড চিি চিচিৎসাপ্র্ণালী আমার সন্তাননর স্বাস্থ্যনসবা প্র্দানিারী চিচিৎসনির
চননদড িনামনি স্কু নল সংরক্ষণ ও প্র্দান িরা েনব।
2. আচম বুনেচি হে:
 আমার অবিযই স্কু ল নাসডনি আমার সন্তাননর চিচিৎসা সরঞ্জাম, েন্ত্রপাচি ও চিচিৎসাপ্র্ণালী প্র্দান িরনি েনব।
 স্কু লকি আোর প্রদানিৃত সিল সরঞ্জাে অব্শযই নতু ন, না-মখালা এব্ং আসল মব্াতল ব্া ব্াকে হকত হকব্। েখন আমার সন্তান স্কু নল থািনব না বা স্কু নলর
আনন্দ ভ্রমনণ থািনব িখন আচম আমার সন্তাননর জনয অনযানয সরঞ্জাম হনব।
o সরঞ্জাম, েন্ত্রপাচি ও চিচিৎসাপ্র্ণালীনি আমার সন্তাননর নাম ও জন্ম িাচরখ সেিানর হলনবল লাগাননা উচিি।
 আমানি অবিযই আমার সন্তাননর চিচিৎসাপ্র্ণালীনি বা স্বাস্থ্যনসবা প্র্দানিারী চিচিৎসনির চননদড িনায় আনীি হেনিাননা পচরবিড ন সম্পনিড অনচতচব্লকে স্কু ল
নাসডনি বলনি েনব।
 আমার সন্তাননি উপনরাক্ত স্বাস্থ্যনসবা প্র্দানন সম্পৃক্ত অচফস অব স্কু ল হেলথ (OSH) এবং এর প্র্চিচনচিগণ এই ফরনম প্র্দত্ত িনথযর সিযিার উপর চনর্ড রিীল।
 এই ফরনমর স্বাক্ষনরর মািযনম, OSH আমার সন্তাননি স্বাস্থ্যনসবা প্র্দান িরনি পানর। এই হসবাগুচলর মনিয রনয়নি এিজন OSH এর স্বাস্থ্যনসবা প্র্দানিারী
চিচিৎসি বা নানসডর িিৃড ি এিটি চিচিৎসাগি মূলযায়ন বা এিটি িারীচরি পরীক্ষা।
 এই ফরনমর চিচিৎসা চননদড িনা/অর্ডানরর হময়াদ হির্ েনব আমার সন্তাননর স্কু ল বনর্ডর হিনর্, হেটিনি অন্তর্ুড ক্ত থািনি পানর গ্রীষ্মিালীন হসিন, অথবা েখন
আচম স্কু ল নাসডনি এিটি নিু ন ফরম চদব (হেটি আনগ েয়)।
 এই ফরমটি এই ফরনম বচণডি চিচিৎসা পচরনর্বার জনয আমার সম্মচি ও অনুনরাি প্র্দিডন িনর। অনুনরািিৃ ি পচরনর্বা প্র্দান িরার জনয এটি OSH এর
হিাননা িু চক্ত নয়। েচদ OSH এই পচরনর্বা প্র্দাননর চসদ্ধান্ত হনয়, আমার সন্তাননর এিটি চিক্ষাথীর চবনির্ সুচবিা পচরিল্পনার প্র্নয়াজন েনি পানর। এ
পচরিল্পনা স্কু ল পূরণ িরনব।
 OSH অনয হেনিাননা িথয হপনি পানর ো িারা মনন িনর হে আমার সন্তাননর চিচিৎসাগি অবস্থ্া, ঔর্ি বা চিচিৎসার জনয প্র্নয়াজন। OSH হেনিাননা
স্বাস্থ্যনসবা প্র্দানিারী চিচিৎসি, নাসড বা ফামডাচসনের িাি হথনি এই িথয হপনি পানর চেচন আমার সন্তাননি স্বাস্থ্যনসবা চদনয়নিন।
 েচদ স্কু ল নাসড না থানিন, আমার সন্তাননর চিচিৎসা হদয়ার জনয আমানি স্কু নল আসনি বলা েনি পানর।

চনকজ চনকজ ঔষধ মনওয়া:


আচম প্র্িযয়ন/চনচিি িরচি হে আমার সন্তাননি সম্পূণডর্ানব প্র্চিক্ষণ হদয়া েনয়নি এবং হস চননজ চননজ চিচিৎসা চননি পানর। স্কু নল এই ফরনম চননদড চিি
চিচিৎসা আমার সন্তান চননজ চননজ বেন, সংরক্ষণ ও প্র্দান িরার বযাপানর আচম সম্মচি জ্ঞাপন িরচি। উপনরর বণডনামনি হলনবলেুক্ত এই সরঞ্জাম ও েন্ত্রপাচি
আমার সন্তাননি হদয়ার জনয আচম দায়ী। এিাড়াও আমার সন্তাননর চিচিৎসা িদারি িরার জনয এবং স্কু নল আমার সন্তাননর চননজ চননজ চিচিৎসা হনওয়ার
ফনল সৃষ্ট পচরণচির জনয আচমই দায়ী। আমার সন্তান চননজ চননজ চিচিৎসা চননি পানর চিনা হস সম্পনিড স্কু ল নাসড আমানি চনচিি িরনবন। এিাড়াও আচম
সম্মি েই হে আচম স্কু লনি স্পষ্ট হলনবলেুক্ত “বযাি আপ” সরঞ্জাম বা েন্ত্রপাচি প্র্দান িরব োনি আমার সন্তান চননজ চননজ চিচিৎসা চননি অসমথড েনল
বযবোর িরা োয়।



আচম সম্মচি জ্ঞাপন িরচি হে েচদ আমার সন্তান সামচয়ির্ানব চননজ চননজ চিচিৎসা চননি অসমথড েয় িনব স্কু ল নাসড বা প্র্চিচক্ষি স্কু ল োফ আমার
সন্তাননি চিচিৎসা হদনবন।
অচিিাব্কির প্রস্তুতিৃত ব্া নাকসে র প্রস্তুতিৃত খাব্ার মযেন পাচন চেচিত পাউিাকরর মক্ষকত্র অব্শযই নাচসে ং চিকরক্টর/নাচসে ং মিপুটি চিকরক্টকরর অনুকোদন লাগকব্।
িানের হির্ নাম

নানমর প্র্থম অংি

পযাকরন্ট/অচিিাব্কির নাে স্পষ্ট হরকফ চলখুন

MI

এখাকন স্বাক্ষর
িরুন

পযাকরন্ট/অচিিাব্কির ঠিিানা
মেচলকফান নের: চদকনর মব্লা

জন্মিাচরখ

স্কু ল

পযাকরন্ট/অচিিাব্কির স্বাক্ষর
স্বাক্ষর মদওয়ার তাচরখ

ব্াচি

মসল মফান

পযাকরন্ট/অচিিাব্কির ইকেইল ঠিিানা
চব্িল্প জরুচর মযাগাকযাকগর নাে

চব্িল্প মযাগাকযাকগর মেচলকফান নের

For Office of School Health (OSH) Use Only / শুধুোত্র অচফস অব্ স্কু ল মহলথ (OSH) এর ব্যব্হাকরর জনয
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 উচিি নয়

T&I-27800 Request for Medically Prescribed Treatment (Non-medication)_SY18-19 (Bengali)

