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DIABETES 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. Please fax all DMAFs to 347-396-8932/8945. 

 
 

 

 

 

 

HEALTH CARE PRACTITIONERS COMPLETE BELOW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student Last Name                        First Name                MI  Date of birth      

 Male 

 Female 
OSIS #                                                   

School (include name, number, address and borough)  DOE District Grade Class 

 

 Type 1 Diabetes         Type 2 Diabetes                   Other Diagnosis:                                  Recent A1C: Date        /          /                                              Result              .  % 

 

 
NOTE: Orders received on this form will be processed for the September 2018 through August 2019 school year unless noted:  Current Year ‘17-‘18 ONLY        

Emergency orders Blood Glucose (bg) Monitoring Skill Level 
Severe Hypoglycemia 

Administer Glucagon and call 911 

 1 mg SC/IM    

       mg SC/IM 

Give PRN: unconscious, 
unresponsive, seizure, or inability to 
swallow EVEN if bG is unknown. 
Turn onto left side to prevent 
aspiration.  
 

Risk for Ketones or 
Diabetic Ketoacidosis (DKA) 

 Test ketones if bG >      mg/dl, or if vomiting, or fever > 
100.5F 

  Call endocrinologist if bG = “Hi” 

 If small or trace give water; re-test ketones & bG in        hrs 

 If initial or retest ketones are moderate or large, give water 

     Call parent and Endocrinologist             NO GYM 

     If vomiting, unable to take PO and MD not available,  

     CALL 911 

     Give insulin correction dose if >     hours since last      

          insulin. 

 Nurse / adult must check bG. 

 Student to check bG with adult supervision. 

 Student may check bG without supervision. 

Insulin Administration Skill Level  
 Nurse-Dependent Student: nurse must administer medication 

 Supervised student: student self-administers, under adult supervision 

 Independent Student: Self-carry / Self-administer:* 

     NOTE: Trip nurse not required for supervised or independent students.  

__________
PROVIDER 
INITIALS 

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

bG Monitoring: Test bG at  Breakfast  Lunch   Snack   Gym   PRN Breakfast Orders: 
Complete DMAF 
Addendum for 
breakfast orders 

 Use CGM readings but not for insulin dosing 

    (see DMAF Addendum form) 

 Use FDA approved CGM readings for bG monitoring and insulin dosing. Test bG per CGM orders 

    (see DMAF Addendum form) 
Hypoglycemia:  

Check all boxes needed. Must include at least one treatment plan. Use pre-treatment bG to calculate insulin dose unless otherwise prescribed. 

Snack: 
Student may carry and 
self-administer snack 

 Yes   No 

 
Time of day: 
_____ AM   _____ PM  
 
Type, amount:  
__________________  
__________________ 
 

 NO INSULIN TO BE  

    GIVEN AT SNACK  
    TIME  

 For bG < ______mg/dl give _____ gm rapid carbs or __ glucose tabs or ____ glucose gel or __ oz. juice 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 or __ glucose tabs or ____ glucose gel or __ oz. juice 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 or __ glucose tabs or ____ glucose gel or __ oz. juice 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.  
 

 Give insulin after:  breakfast  lunch   snack   

Mid-range Glycemia: 

 Give insulin after:  Breakfast  Lunch   Snack   Gym   PRN   Give snack before gym 

Hyperglycemia: 

 Give insulin after:  Breakfast   Lunch   Snack  

  

 For bG > ___mg/DL or  Pre-gym  and/or  PRN, NO GYM           

 For bG > ___mg/DL or and mod/lg Ketones  Pre-gym and/or  PRN – NO GYM 
 

 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 is given before meals unless 
otherwise noted 

 No Insulin in School 
 Insulin Name: _______________  

Delivery method:   Syringe  Pen  
 Pump (Brand) _______________  
 Parent may have input into insulin 

dosing. See DMAF Addendum form. 

Insulin Calculation Method: 
 Carb coverage ONLY at:  Breakfast  Lunch  Snack  

 

 Correction dose ONLY at:  Breakfast  Lunch  Snack 
 

 Carb coverage plus correction dose when bG > Target AND at least  
    ___ hr. since last insulin at   Breakfast  Lunch  Snack 
 

Correction dose calculated using: 
          ISF   
          Sliding Scale    Fixed Dose (see Other Orders) 

Insulin Calculation Directions: (give number, not range) 
 

Target bG = ___ mg/dl  
 

Insulin Sensitivity Factor (ISF):           Insulin to Carb Ratio (I:C):  
 

1 unit decreases bG by ___ mg/dl      Lunch: 1 unit per ___ gms carbs  
 

     (time:_____ to _____)  Snack: 1 unit per ___ gms carbs 
 

1 unit decreases bG by ___ mg/dl:     Breakfast: 1 unit per ___ gms carbs  
     (time:_____ to _____)   

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:                      Basal rate for Gym  
 

     __:___ units/hr  __:___ AM/PM to  __:__ AM/PM __.__ units/hr  
 

     __:___ units/hr  __:___ AM/PM to  __:__ AM/PM ___.__ % for __ hrs  
 

     __:___ units/hr   __:___ AM/PM to __:__ AM/PM  
 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. 

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 

Sliding Scale: Do NOT overlap ranges (e.g. enter 0-100, 101-200, etc.). If ranges overlap, 
the lower dose will be given.  

 Breakfast      bG Units Insulin        Other                bG              Units Insulin 
 Lunch    Zero -___      _____           Time                  Zero -___ _____  
 Snack           ___-___       _____              _________         ___-___  _____  
 Correction    ___-___       _____         Breakfast            ___-___  _____  

       Dose      ___-___       _____          Snack                 ___-___  _____  
      ___-___       _____          Correction          ___-___  _____  
      ___-___       _____              Dose                 ___-___  _____ 
 

Home Medication  

Medication Dose Frequency Time Route 

Insulin:     
Other:      

Other Orders: (attach additional page, signed and dated, if needed) 

 
 
 

 

  

 

□ Addendum         

   Attached 

Health Care Practitioner Name  LAST                                 FIRST  

 

                                           

 (Please Print)  

Signature   

Date   
Address  

Tel. ( __ __ __ ) __ __ __ -  __ __ __ __ 
 

 Fax. ( __ __ __ ) __ __ __ -  __ __ __ __ 
 

NYS License # (Required)   

 

 

 NPI #   
 

 

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

 



 

T&I-27800 DMAF_SY18-19 (Bengali) 

ডায়াবেটিবের ঔষধ দেওয়া েংক্রান্ত ফরম 
ঔষধ প্র্রদানকারীর অর্ড ার ফরম | অফফস অব সু্কল হেলথ | 2018-2019 সু্কল বষড 

দেষ তাররখ: জলুাই 15. 15 জলুাইবয়র পর ফরম জমা রেবল তা নতুন সু্কল েদষের জনয প্ররক্রয়াকরবে দেরর হবত পাবর। অনুগ্রহ কবর েকল DMAF 347-396-8932/8945 নম্ববর ফযাক্স করুন। 
পযাবরন্ট/অরিিােক রনবে পরূে করুন 

রনবে স্বাক্ষর করার মাধযবম, আরম রনবনাক্ত রেষয়গুরলবত েহমত দপাষে কররি: 
1. আফম সম্মফি জ্ঞাপন করফি হে নাসড আমার সন্তাননর ফননদড ফিি ঔষধ হদনবন এবং আমার সন্তাননর সু্কল আমার সন্তাননর স্বাস্থ্যনসবা প্র্দানকারী ফিফকৎসনকর ফননদডিনা মনি আমার 

সন্তাননর রনে ফিফনর পফরমাণ পরীক্ষা করনব এবং আমার সন্তাননর রনে ফিফনর পফরমাণ কম েনল ফিফকৎসা করনব। সু্কল সু্কনলর মানে বা সু্কল ফিনপর সময় এই কােডক্রম সম্পাদন 
করনি পারনব।  

2. এিাড়াও আফম সম্মফি জ্ঞাপন করফি হে আমার সন্তাননর ঔষনধর জনয প্র্নয়াজনীয় হেনকাননা সরঞ্জাম সু্কনল সংরক্ষণ ও বযবোর করা েনব। 
3. আফম বনুেফি হে: 

 আমার অবিযই সু্কল নাসডনক আমার সন্তাননর ঔষধ, োলকা নাস্তা ও সরঞ্জাম প্র্দান করনি েনব। আফম আমার সন্তাননর রনে ফিফনর মাত্রা পরীক্ষা করার জনয এবং 
ইনসুফলন হদওয়ার জনয হসফটি লযাননসট ও অনযানয হসফটি ফনর্ল ফর্ভাইস ও সরঞ্জাম প্র্দান করার হিষ্টা করব। 

 সু্কলবক আমার প্রোনকৃত রনবেেেনাপবের ও “রনবেেেনাপে েরহিূে ত” েকল ঔষধ অেেযই নতুন, না-দখালা এেং আেল দোতল ো োবক্স হবত হবে। যখন আমার েন্তান 
সু্কবল থাকবে না ো সু্কবলর আনন্দ ভ্রমবে থাকবে তখন আরম আমার েন্তাবনর জনয আবরকটি ঔষধ দনে।  
o ফননদডিনাপনত্রর ওষধগুফলর বাক্স বা হবািনল অবিযই আসল ফানমডফসর হলনবল লাগাননা থাকনি েনব। হলনবনল অবিযই 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) মাত্রা, 8) ঔষধ 
খাওয়ার সময়, 9) ঔষধটি কীভানব হখনি েনব এবং 10) অনযানয ফননদডিনা। 

 আমানক অবিযই আমার সন্তাননর ঔষধ বা স্বাস্থ্যনসবা প্র্দানকারী ফিফকৎসনকর ফননদডিনায় আনীি হেনকাননা পফরবিড ন সম্পনকড অনরতরেলবম্ব সু্কল নাসডনক বলনি েনব। 
 আমার সন্তাননক উপনরাে স্বাস্থ্যনসবা প্র্দানন সম্পৃে অফফস অব সু্কল হেলথ (OSH) এবং এর প্র্ফিফনফধগণ এই ফরনম প্র্দত্ত িনথযর সিযিার উপর ফনভড রিীল।  
 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 িারীফরক পরীক্ষা।  
 এই MAF এর ঔষনধর অর্ড ানরর হময়াদ হিষ েনব আমার সন্তাননর সু্কল বনষডর হিনষ, হেটিনি অন্তভুডে থাকনি পানর গ্রীষ্মকালীন হসিন অথবা েখন আফম সু্কল নাসডনক একটি 

নিুন MAF হদব (হেটি আনগ েয়)। 
 এই ঔষনধর অর্ড ানরর হময়াদ হিষ েনল এবং আমার সন্তাননর স্বাস্থ্যনসবা প্র্দানকারী ফিফকৎসক একটি নিুন MAF না ফলখনল, একজন OSH স্বাস্থ্যনসবা প্র্দানকারী ফিফকৎসক 

আমার সন্তাননর জনয একটি নিুন র্ায়ানবটিনসর MAF পূরণ করনি পানরন। OSH এর িরেষযবত ডায়াবেটিে েম্পবকে  MAF দলখার জনয আমার স্বাক্ষবরর প্রবয়াজন দনই। 
 OSH এবং ফিক্ষা ফবভাগ (DOE) এটি ফনফিি করার জনয দায়বদ্ধ হে আমার সন্তান হমফর্নকল কনক্ষ এবং সু্কনলর হেনকাননা স্থ্ানন ফনরাপনদ িার রনের ফিফন পরীক্ষা 

করনি পানর।  
 এই ফরমটি এই ফরনম বফণডি র্ায়ানবটিস সংক্রান্ত পফরনষবার জনয আমার সম্মফি ও অনুনরাধ প্র্দিডন কনর। অননুরাধকৃি পফরনষবা প্র্দান করার জনয এটি OSH এর হকাননা 

িুফে নয়। েফদ OSH এই পফরনষবা প্র্দাননর ফসদ্ধান্ত হনয়, আমার সন্তাননর একটি ফিক্ষাথীর ফবনিষ সফুবধা পফরকল্পনার প্র্নয়াজন েনি পানর। এ পফরকল্পনা সু্কল 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 সু্কল নাসড না থানকন, আমার সন্তাননর ঔষধ হদওয়ার জনয আমানক সু্কনল আসনি বলা েনি পানর। 

রনবজ রনবজ ঔষধ দনওয়া: 
 আফম প্র্িযয়ন/ফনফিি করফি হে আমার সন্তাননক সম্পণূডভানব প্র্ফিক্ষণ হদয়া েনয়নি এবং হস ফননজ ফননজ ঔষধ হখনি পানর। সু্কনল এই ফরনম ফননদড ফিি 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 সু্কনল 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 সু্কল নাসড আমানক ফনফিি করনবন। এিাড়াও আফম সু্কলনক স্পষ্ট হলনবলেেু 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 সু্কল নাসড বা প্র্ফিফক্ষি সু্কল োফ আমার 
সন্তাননক ঔষধ খাওয়ানবন। 

উবেখয: এটি পিন্দনীয় দয সু্কল রিবপর রেন এেং অফ-োইট সু্কল কাযেক্রবম আপরন আপনার েন্তাবনর জনয ঔষধ ও েরঞ্জাম পাঠাবেন। 
িানত্রর হিষ নাম নানমর প্র্থম অংি MI জন্মিাফরখ সু্কল 

পযাবরন্ট/অরিিােবকর নাম স্পষ্ট হরবফ রলখুন পযাবরন্ট/অরিিােবকর স্বাক্ষর 

স্বাক্ষর দেওয়ার তাররখ পযাবরন্ট/অরিিােবকর ইবমইল পযাবরন্ট/অরিিােবকর ঠিকানা 

দটরলবফান নম্বর: রেবনর দেলা োরি দেল দফান 

রেকল্প জরুরর দযাগাবযাবগর নাম দযাগাবযাবগর দটরলবফান নম্বর 
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