র্ায়াবেটিস দর্টর্বকশন অযার্টর্টনবেশন ফর্ণ:

এখানে
শিক্ষার্থীর ছশি
সংযুক্ত করুে

প্র্রোনকারীর ঔষবধর আর্ণবরর ফর্ণ - অটফস অভ স্কুে দহেথ্ - 2019-2020 স্কুে েছর
জর্াোবনর োটরখ: 31 দর্ 31 দর্ োটরবখর পবর ফর্ণগুবো জর্া টেবে নেুন স্কুে েছবরর জনয প্র্টিয়াকরন দেটর হবে পাবর অনু গ্রহ কবর DMAF-গুবো 347-396-8932/8945 নম্ববর ফযাক্স করুন।

Student Last Name

First Name

MI

School (include ATSDBN/name, address and borough)

Date of birth

 Male

DOE District

 Female
Grade

OSIS #
Class

HEALTH CARE PRACTITIONERS COMPLETE BELOW (স্বাস্থ্য দসো প্র্োনকারী টনবের অংশটি পূ রর্ করবে)
 Type 1 Diabetes  Type 2 Diabetes  non-Type 1/Type 2 Diabetes  Other Diagnosis:

Recent A1C: Date

/

/

Result

. %

Orders written will be for Sept. ’19 through Aug ’20 school year unless checked here:
 Current School Year ‘18-‘19
Emergency Orders
Blood Glucose (bG) Monitoring Skill Level
Nurse / adult must check bG.
Severe Hypoglycemia
Risk for Ketones or Diabetic Ketoacidosis (DKA)
Student to check bG with adult supervision.
Administer Glucagon and call 911  Test ketones if bG > mg/dl, or if vomiting, or fever >
Student may check bG without supervision.
100.5F OR
 1 mg SC/IM 
mg SC/IM
 Test ketones if bG >__mg/dl for the 2nd time that day (at least
Give PRN: unconscious,
Insulin Administration Skill Level
unresponsive, seizure, or inability to 2 hrs. apart), or if vomiting or fever > 100.5F
 Nurse-Dependent Student: nurse must administer medication
swallow EVEN if bG is unknown.  If small or trace give water; re-test ketones & bG in 2 hrs or hrs
 Supervised student: student self-administers, under adult supervision
 If initial or retest ketones are moderate or large, give water:
Turn onto left side to prevent
 Independent Student: Self-carry / Self-administer (Initial below)
Call parent and Endocrinologist;  NO GYM
aspiration.
NOTE: Trip nurse not required for supervised or independent students.
If ketones and vomiting, unable to take PO and MD
not
For Independent or supervised
I attest student demonstrated the ability to selfavailable, CALL 911
student: a trained adult will carry
administer the prescribed medication effectively for
PROVIDER
 Give insulin correction dose if > 2 hrs or hours since last insulin. school, field trips, & school/sponsored events
glucagon on school trips.
INITIALS
bG Monitoring: Specify times to test in school (must match times for treatment and/or insulin)  Breakfast Lunch  Snack  Gym  PRN
Use CGM readings (must complete DMAF Addendum form)
Hypoglycemia: Check all boxes needed. Must include at least one treatment plan.
 For bG < ______mg/dl give _____ gm rapid carbs at:  Breakfast  Lunch  Snack  Gym  PRN
Repeat bG testing in 15 or ____ min. If bG still < ______mg/dl repeat carbs and retesting until bG > ______ mg/dl.
 For bG < ______mg/dl give _____ gm rapid carbs at:  Breakfast  Lunch  Snack  Gym  PRN
Repeat bG testing in 15 or ____ min. If bG still < ______mg/dl repeat carbs and retesting until bG > ______ mg/dl.
 For bG < ______mg/dl pre-gym, no gym
 For bG < ______mg/dl  Pre-gym;  PRN; treat hypoglycemia then give snack.
Insulin is given before food unless otherwise noted here:  Give insulin after:  Breakfast  Lunch  Snack
Mid-range Glycemia:
Insulin is given before food unless otherwise noted here:  Give insulin after:  Breakfast  Lunch  Snack
 Give snack before gym
Hyperglycemia:
Insulin is given before food unless otherwise noted here:  Give insulin after:  Breakfast  Lunch  Snack
 No Gym For bG > ___mg/DL  Pre-gym and/or  PRN
 For bG > ___ mg/dL PRN, Give insulin correction dose if > __ hrs. since last insulin
 For bG meter reading “High” use bG value of ___ mg/dl. If not specified, Nurse will use bG value of 500 mg/dl.
Insulin orders:
Insulin Calculation Method:
Insulin Calculation Directions: (give number, not range)
Name of Insulin:
 Carb coverage ONLY at:  Breakfast  Lunch  Snack
_____________________
 Correction dose ONLY at:  Breakfast  Lunch  Snack
Target bG = ___ mg/dl
Insulin to Carb Ratio (I:C):
 No Insulin in School
 Carb coverage plus correction dose when bG > Target
Insulin Sensitivity Factor (ISF):
Lunch:
 No Insulin at Snack time
AND at least 2 hrs or ___ hrs. since last insulin at
1 unit decreases bG by ___ mg/dl
1 unit per ___ gms carbs
 Breakfast  Lunch  Snack
OR time:_____to _____
(time:_____ to _____)
Delivery Method:
Correction dose calculated using:  ISF or  Sliding Scale
1 unit decreases bG by ___ mg/dl:
Snack:
 Syringe/Pen
 Fixed Dose (see Other Orders)
(time:_____ to _____)
1 unit per ___ gms carbs
 Pump (Brand): ________
 Sliding Scale (See Addendum)
OR time:_____to _____
 Smart Pen – use pen
 If Gym/recess is immediately following lunch, subtract ___
If only one ISF, time will be 8am
Breakfast:
suggestions
gm carbs from lunch carb calculation.
to 4pm if not specified.
1 unit per ___ gms carbs
 Parent may have input into
Use pre-treatment bG to calculate insulin dose unless
OR time:_____to _____
insulin dosing. See DMAF
otherwise ordered.
Addendum.
Carb Coverage:
# gm carb in meal = X units insulin
# gm carb in I:C

Correction Dose using ISF:
bG – Target bG = X units insulin
ISF

Round DOWN insulin dose to closest 0.5 unit for syringe/pen, or nearest whole unit if syringe/pen
doesn’t have ½ unit marks; unless otherwise instructed by PCP/Endocrinologist. Round DOWN to
nearest 0.1 unit for pumps, unless following pump recommendations or PCP/Endocrinologist orders.

For Pumps - Basal Rate in school:
__:___ AM/PM to __:__ AM/PM __:___ units/hr
__:___ AM/PM to __:__ AM/PM __:___ units/hr
__:___ AM/PM to __:__ AM/PM __:___ units/hr
 Student on FDA approved hybrid closed loop pump-basal rate variable per pump.
 Suspend/disconnect pump for gym
 Suspend pump for hypoglycemia not responding to treatment for ____ min.
Other Orders:

Additional Pump Instructions:
 Follow pump recommendations for bolus dose (if not using pump
recommendations, will round down to nearest 0.1 unit)

 For bG > ___ mg/dl that has not decreased in __ hours after
correction, consider pump failure and notify parents.
 For suspected pump failure: SUSPEND pump, give insulin by syringe
or pen, and notify parents.
 For pump failure, only give correction dose if > __hrs since last insulin

Home Medications (in case of emergency e.g. school lock down)
Medication

Dose

Frequency

Time

Route

Insulin:
Other:

Health Care Practitioner Name LAST

FIRST

Signature

Date

(Please print and circle one: MD, DO, NP, PA)

Address
NYS License # (Required)

Tel. ( __ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __ Fax. ( __ __ __ ) __ __ __ NPI #

__ __ __ __
CDC & AAP recommend annual seasonal influenza vaccination for all children
diagnosed with diabetes.

T&I-29425 (Bengali/Bangla)
প্র্যাকটিশনার অসম্পূ র্ণভাবে এই ফর্ণটি পূ রর্ করবে ঔষধ অর্ণার প্র্টিয়াকরর্ করবে দেটর হবেেঃ ফর্ণটি দরটসবর্ন্ট র্াক্তার পূ রর্ করবে পারবে না
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টপোর্াোবক অেশযই 2 নং পৃ ষ্ঠায় স্বাক্ষর করবে হবে 

র্ায়াবেটিস দর্টর্বকশন অযার্টর্টনবেশন ফর্ণ:
প্র্রোনকারীর ঔষবধর আর্ণবরর ফর্ণ - অটফস অভ স্কুে দহেথ্ - 2019-2020 স্কুে েছর
জর্াোবনর োটরখ: 31 দর্ 31 দর্ োটরবখর পবর ফর্ণগুবো জর্া টেবে নেুন স্কুে েছবরর জনয প্র্টিয়াকরন দেটর হবে পাবর অনু গ্রহ কবর DMAF-গুবো 347-396-8932/8945 নম্ববর ফযাক্স করুন।

PARENTS/GUARDIANS FILL BELOW (টপোর্াো/অটভভােক টনবের অংশটি পূ রর্ করবে)
এিা স্বাক্ষর করার র্াধযবর্, আটর্ টনম্নটিটখে টেষয়গুবো দর্বন টনটি:
1.

আটর্ সম্মটে টেটি দে নাসণ আর্ার সন্তানবক দপ্র্সটিপশন ঔষধ টেবে পারবে, এেং নাসণ/প্র্টশটক্ষে স্টাফ ব্লার্ সু ার পরীক্ষা করবে পারবে, এেং োরা আর্ার সন্তাবনর দো ব্লার্ সু াবরর
পটরেেণা করবে টনবেণশনা অনু োয়ী এেং োবের েক্ষোর স্তর টনধণারর্ করবে স্বাস্থ্য দসো প্র্োনকারী। টেটকৎসা প্র্োন করা হবে পাবর স্কুে গ্রাউবে অথ্ো স্কুে টিবপর সর্য়।

2.

আর্ার সন্তাবনর ঔষধ সংরক্ষর্ করার এেং অেেঃপর স্কুবে েযেহার করার জনয েটে দকান েন্ত্রপাটে প্র্বয়াজন হয় দসগুবোর জবনযও অনু র্টে টেটি।

3.

আটর্ জাটন দে:


আটর্ অেশযই স্কুে নাসণবক আর্ার সন্তাবনর ঔষধ, স্ন্যাকস, সরঞ্জার্ (ইকুযইপবর্ন্ট), এেং অনযানয সাপ্লাই প্র্োন করবে এেং অেশযই দেগুবো নাবসণর দশষ হবয় দ বছ ওগুবো দের্ন
ঔষধ, স্ন্যাকস, সরঞ্জার্ এেং অনযানয সপ্লাই পূ বরা কবর টেবে হবে। OSH টনরাপে েযানবসি এেং অনযানয দসফটি টনর্ে টর্ভাইস ও সাপ্লাই আবছ ওগুবো আর্ার সন্তাবনর ব্লার্ সু ার
দেবভে পটরর্াপ করবে এেং ইনসু যটেন টেবে পরার্শণ দেয়।



আটর্ সকে দপ্র্সটিপশন এেং “ওভার-েযা-কাউন্টার (কাউন্টার দথ্বক দকন)” ঔষধ দেগুবো স্কুবে টেে দসগুবো অেশযই নেুন, র্ুখেন্ধ, এেং আসে (অটরটজনযাে) দোেে ো োবক্স
ভরা থ্াকবে। স্কুে টেেবস েযেহার করার জনয আটর্ স্কুবে েেণর্ান, োটেে (এক্সপায়ার) হবয় োয়টন এর্ন ঔষধ প্র্োন করবো।
o দপসটিপশন ঔষবধর দোেে অথ্ো োবক্সর উপর অেশযই আসে ফার্ণাটসর দেবেে থ্াকবে হবে। দেবেবে অেশযই অন্তভুক্ত
ণ হবে হবেেঃ 1) আর্ার সন্তাবনর নার্, 2) ফার্ণাটসর
নার্ এেং দফান নম্বর, 3) আর্ার সন্তাবনর স্বাস্থ্য দসো প্র্োনকারীর নার্, 4) োটরখ, 5) টরটফবের সংখযা, 6) ঔষবধর নার্, 7) দসেবনর পটরর্ান (বর্াবসজ), 8) কখন ঔষধ টনবে
হবে, 9) কীভাবে ঔষধ দসেন করবে হবে এেং 10) অনয টনবেণশনা।



আর্ার সন্তাবনর ঔষবধ অথ্ো স্বাস্থ্য দসো প্র্োনকারীর টনবেণশনায় দকান পটরেেণন হবে স্কুে নাসণবক অেশযই অটেসত্বর জানাবো।



OSH এেং এর এবজন্টরা আর্ার সন্তানবক স্বাস্থ্য পটরবষো দেয়ার সর্য় এই ফবর্ণর সটঠক েবথ্যর উপর টনভণর কবর।



এই দর্টর্বকশন অযার্টর্টনবেশন ফর্ণ (MAF)-টি স্বাক্ষর করার র্াধযবর্, OSH-দক র্ায়াবেটিস সংিান্ত স্বাস্থ্য পটরবষো প্র্োবনর অনু র্টে টেটি। এই পটরবষোগুবোর র্বধয থ্াকবে
পাবর, টকন্তু এর র্বধয সীর্ােদ্ধ নয়, OSH-এর স্বাস্থ্য পটরবষো প্র্োনকারী অথ্ো নাসণ দ্বারা টিটনকযাে র্ূ েযায়ন অথ্ো শারীটরক পরীক্ষা (টফটজকযাে এক্সার্)।



এই MAF-টিবে দে দর্টর্বকশন অর্ণার দেয়া আবছ ো আর্ার সন্তাবনর স্কুে েছবরর দশবষ োটেে হবয় োবে, োর র্বধয গ্রীষ্মকােীন দসশন অন্তভূ ক্ত
ণ হবে পাবর, অথ্ো েখন আটর্
স্কুে নাসণবক একটি নেুন একটি MAF টেে (বেিা আব হবে)।
OSH এেং টর্পািণবর্ন্ট অভ এর্ুবকশন (DOE) আর্ার সন্তান টনরাপবে টনবজর ব্লার্ সু ার পরীক্ষা করবে পাবর ো টনটিে করার জনয োয়েদ্ধ।



আর্ার অনু র্টে এেং এই ফবর্ণ র্ায়াবেটিস জটনে দসোর অনু বরাধ দেভাবে েটর্ণে আবছ এই ফর্ণটি োর প্র্টেটনটধত্ব কবর। এিা OSH-এর কাবছ অনু বরাধকৃে দসোগুবো প্র্োবনর



দকান েু টক্ত নয়। েটে OSH এই পটরবষোগুবো প্র্োন করার টসদ্ধান্ত দনয়, েবে আর্ার সন্তাবনর হয়বো স্টুবর্ন্ট অযাবকাবর্াবর্শন প্লযান ো বে পাবর। এই প্লযানটি স্কুে পূ রর্ করবে।


আর্ার সন্তানবক দসো এেং টেটকৎসা প্র্োবনর উবেবশয, OSH প্র্বয়াজন র্বন করবে আর্ার সন্তাবনর দর্টর্কযাে কটেশন, ঔষধ অথ্ো টেটকৎসা সম্পটকণে অনযানয েথ্য সংগ্রহ করবে
পাবর। OSH এই েথ্য আর্ার সন্তানবক স্বাস্থ্যবসো প্র্োন কবরবছ দেসে দহেথ্ দকয়ার প্র্যাকটিশনার, নাসণ, অথ্ো ফার্ণাটসস্ট োবের কাছ দথ্বক সংগ্রহ করবে পাবর।

টনবজ ঔষধ দসেবনর জনয (শুধু র্াত্র স্বটনভণর টশক্ষাথ্ণীরা):


আটর্ প্র্েযয়ন/টনটিে করটছ দে আর্ার সন্তান টনবজ ঔষধ দসেবন পুবরাপুটর প্র্টশটক্ষে এেং টনবজই টনবজর ঔষধ দনবে। আর্ার সন্তানবক ঔষধ েহন করার, সংরক্ষর্ করার এেং
টনবজ ঔষধ দসেন করার অনু র্টে এই ফবর্ণর র্াধযবর্ টেটি। আর্ার সন্তানবক ঔষবধর উপবর দেভাবে েটর্ণে হবয়বছ দসই অনু োয়ী দোেে অথ্ো োক্স প্র্োবন োয়েদ্ধ। আর্ার সন্তাবনর
ঔষধ েযেহাবরর প্র্টে, এেং এই ঔষধ স্কুবে েযেহার করার ফবে দে প্র্ভাে পড়বে পাবর দস েযাপাবর েক্ষয রাখবে আটর্ োয়েদ্ধ। আর্ার সন্তান ঔষধ েহন করবে পারবে এেং টনবজ
ঔষধ দসেন করবে পারবে টকনা ো স্কুে নাসণ টনটিে করবে। আটর্ স্কুবে স্পষ্টভাবে দেবেে করা োক্স অথ্ো দোেবে “োড়টে (েযাক আপ)” ঔষধ সংরক্ষবর্র জনয টেবে সম্মে।



েটে আর্ার সন্তান সার্টয়কভাবে ঔষধ েহন করবে অথ্ো টনবজ ঔষধ দসেন করবে অক্ষর্ হয় েবে স্কুে নাসণ অথ্ো প্র্টশক্ষর্প্র্াপ্ত স্কুে কর্ণী র্ োবক ঔষধ প্র্োন করার অনু র্টে
টেটি।

দ্রষ্টেয: ভাে হয় েটে আপটন আপনার সন্তাবনর দর্টর্বকশন এেং সরঞ্জার্ (ইকুযইপবর্ন্ট) দেটেন স্কুে টিপ হবে অথ্ো অফ-সাইি স্কুে কর্ণকাণ্ড হবে ঐ টেন পাটঠবয় দেন।
টশক্ষাথ্ণী দশষ নার্

প্র্থ্র্ নার্

র্ধযনাবর্র অেযাক্ষর

স্কুবের ATSDBN/নার্

জন্মোটরখ __ __ / __ __ / __ __ __ __
েবরা

টপোর্াো/অটভভােবকর নার্ ইংবরটজ েড় অক্ষবর টেখুন

টর্টেক্ট

টপোর্াো/অটভভােবকর সই

সই দেওয়ার োটরখ
__ __ / __ __ / __ __ __ __

টপোর্াো/অটভভােবকর ইবর্ইে
দফান নম্বর::

এখাবন সই করুন: টপোর্াো/অটভভােবকর টঠকানা

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

টেকল্প জরুটর দো াবোব র নার্

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

দসে দফান ( __ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __

টশক্ষাথ্ণ
ীর সাবথ্ USE
সম্পকণ (অটফস অভ স্কুে দহেথ্-এর েযেহাবরর জনয)
FOR Office of School
Health
দো াবোব র দফান নম্বর ( __ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __

বিকল্প জরুবি য োগোয োযগি নোম
* দ াপনীয় েথ্য ইবর্ইবের র্াধযবর্ পাঠাবনা উটেে না ই্বর্ইে

যযাগানযানগর য াে েম্বর
FOR PRINT USE ONLY

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

