Massachusetts Acção Asma

As cores de um semáforo vai ajudar
Você usa a sua asma medicina.

Data:

Nome:
Data de Nascimento:

Médico/Enfermeira Phone #

Nome médico/enfermeira

J

Zona Verde significa ir!
Controlador de uso da medicina.

Objetivo do paciente:

Amarelo significa Zona de Cuidado!
Adicionar medicamento de alívio rápido.

Pai/Mãe/Guardião Nome e Telefone
Vermelho significa perigo! Obtenha
ajuda de um médico.

Importante! Evitar coisas que tornam a sua asma piorar:

_

Melhor pico de fluxo:
Ir- Você está fazendo bem!

+

Use estes medicamentos controlador de diário:

Você tem todos estes:

QUANTO

Medicina/Rota

QUANTAS VEZES/
Quando

O pico de fluxo
A partir

• Respiração é boa
• Sem tosse ou sibilos
• Dormir durante
a noite
• Podem ir
para a
escola
E jogar

Par
a

Continue com zona verde medicina e adicionar:

•

Cuidado -Slow Down!

QUANTO

Medicina/Rota

Você tem !!!!! Destes:
• Primeiros sinais
de frio

QUANTAS VEZES/
Quando

O pico de
fluxo de

• Tosse

• Leve sibilo
• Peito apertado

.

;
R

• Tosse,
Sibilos,
.
Ou problemas b ea hing à
noite

Para

.-_

.-

.

,

.
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CALLYOURDOCTOR/enfermeira:

Teke estes medicamentos dao médico callyour agora.
A sua asma está piorando rápido:

Medicina/Rota

Quanto

Quantas vezes/ Quando

• Medicamento
não está
ajudando
• Respiração é duro e
rápido
• Nariz abre
• Mostrar
costelas
• Não pode
falar
bem

Obtenha ajuda de um médico agora! Não tenhais medo de causar uma confusão. O seu médico
Vai querer vê-lo imediatamente. É importante! Se você não conseguir entrar em contato com o seu médico, vá
diretamente para a sala de emergência e levar este formulário com você. Não espere.
Faça uma consulta com o seu médico , enfermeira dentro de dois dias de um ER visita ou hospitalização.

Médico /NP/PA Assinatura: ...,...---- ---------.,..,=-=....,.------1 dar permissão para a enfermeira da escola, médico do meu filho/NP/PA ou
Pai/Mãe/Guardião Assinatura:

----Data:...,.-----------....,.,...,----...-----.
Para compartilhar informações sobre asma do meu filho
Data:
_

**Consulte a volta da escola aluno exemplar para administração de medicamentos autorização"*
Adaptado de NIH PUBLICAÇÃO (7/20/01)

··Instruções Importantes: separar esta página antes de escrever**
Consentimento para a administração de medicamentos na escola:
Eu o consentimento para que a enfermeira da escola ou escola pessoal designado pela enfermeira da
escola administrar a medicação conforme prescrito no verso da página.
Assinatura ParenUGuardian
Data
_

A autorização para o aluno auto-administração de medicação na escola:
Determinei este aluno de forma adequada por seus medicamentos. Medicamentos administrados
devem ser coerentes com a política escolar e um plano de medicação deve ser desenvolvido com
a enfermeira da escola, de acordo com o Massachusetts regulamentos que regem a administração
de medicamentos em escolas públicas e privadas (105 CMR 210,000), como está impresso
abaixo. Traduzido cópias do regulamento podem ser obtidas no Departamento de Saúde Pública
de Massachusetts 250 Washington Street, Boston, MA 02118. É minha opinião profissional que este aluno
pode auto-administrar a medicação e podem ser autorizados a transportar e utilizar seus medicamentos por si mesma.
Comentários/ instruções especiais:

Assinaturas

Data

médico/enfermeira do aluno.

Pai/Mãe/Guardião
Concluído o plano de administração de medicamentos

_

_

SchooiNu e'saprovação --------- ----------Assinatura

Listados abaixo estãoulations governin re gg a auto- administração de medicação por prescrição 105 CMR 210,006
(A) consistente com a política escolar, os alunos podem auto-administrar medicação, desde que certas condições sejam atendidas. Para fins de I 05
A CMR 2100.000, "auto-administração", que o aluno é capaz de consumir ou aplicar o medication da prescrição na forma dirigida pelo médico
licenciado, sem assistência adicional ou direção.
(B) a enfermeira da escola pode permitir a auto medicação de prescrição por um estudante, desde que os seguintes requisitos sejam atendidos:
(I) a enfermeira estudante, escola e pais/responsáveis, se for caso disso, entrar em um acordo que especifica as condições em que a prescrição pode ser
auto-administrada;
(2) a enfermeira da escola, como apropriado, desenvolve um plano de administração de medicação (I 05 A CMR 210,005 (E) que contém apenas os
elementos necessários para garantir a auto-administração segura de medicamentos de prescrição;
(3) a enfermeira da escola avalia o estado de saúde do estudante e as habilidades e considera a auto-administração segura e adequada. Se necessário, a enfermeira
da escola deve
Observe a auto-administração inicial de medicamentos de prescrição;
(4) a enfermeira da escola é razoavelmente certo de que o aluno é capaz de identizy prescrição medicação adequada, sabe a freqüência e a hora para a
qual o medication da prescrição é solicitada, e segue a auto-administração escolar protocolos;
(5) haja autorização por escrito do pai ou responsável do aluno que o estudante pode auto medicar, a menos que o estudante tenha consentido ao tratamento sob
M.G.L. c. 112,§ 12F ou outra autoridade que permitam o aluno de consentimento a tratamento médico sem a permissão dos
pais; (6) se solicitado pela enfermeira da escola, o médico fornece uma ordem escrita para auto-administração;
(7) O estudante segue um procedimento para a documentação de auto-administração de medicamentos de prescrição;
(8) a enfermeira da escola estabelece uma política para o armazenamento seguro de auto-administradas medication da prescrição e, se necessário, consultas com
os professores, o aluno
E pais/responsáveis, se for caso disso, para determinar um local seguro para armazenar o medication da prescrição para o aluno individual, ao mesmo
tempo, fornece para a acessibilidade se o aluno as necessidades de saúde das populações exigem. Esta informação deve ser incluída no plano de
administração do medicamento. No caso de um inalador ou outras medidas preventivas ou de emergência, mediação, sempre que possível, uma oferta de
backup do medication da prescrição devem ser mantidos na sala de saúde ou uma segunda localização prontamente disponíveis;
(9) a enfermeira da escola desenvolve e implementa um plano para monitorar o aluno a auto-administração, com base em habilidades do estudante e estado de
saúde.
A monitorização pode: ensinar o aluno a maneira correta de tomar a medicação por prescrição, lembrando o aluno a tomar a medicação, observação
visual para garantir a conformidade, a gravação que o medication da prescrição foi tirada e notizying o pai/mãe, tutor ou licenciado médico de quaisquer
efeitos secundários, variação tl·om o plano, ou seja, a recusa ou a falta do aluno a tomar a medicação por prescrição;
(10) dos pais/encarregados de educação e com permissão de estudante, conforme o caso, a enfermeira da escola podem informar os professores e administradores
apropriado que o aluno for selfA administração de medicação por prescrição.

