
 

Clinical Skills Summary 

Part-1 

History Taking 



History taking : asking questions of patients to 

obtain information and aid diagnosis 

عبارة عن انك تسأل اسئلة للمريض عشان تسهل تشخيص المرض 

 الي عنده و تجمع معلومات تساعدك بالتشخيص

-Why is it important? 

1-It tells you about the illness(patient’s experience) 

as well as the disease 

هي مهمة اوال النها بتعطيني معلومات عن تجربة المريض للمرض 

)الوجع الي تعرضله او المعاناة الخ..( و بعرف شو المرض الي 

 عنده اصال

2-You can confirm or refute diagnosis made from 

history by examination & investigations 

بقدر اني اتاكد اذا تشخيصي من الهستوري تيكينغ صح او ال عن 

 طريق الفحوصات

Note: investigations can be costy,risky or incorrect  

ممكن الفحوصات تكون مكلفة للمريض او خطرة زي مثال مرأة 

طهاش حامل بدك تعملها تصوير اشعة او ممكن تكون خاطئة )تح

 ببالك كثير هاي( النه الجهاز تبع الفحص ممكن يكون خربان الخ..

 عشان هيك ما تطلب اال الفحوصات الضرورية

Consultation : 



1-it’s an art 

 االستشارة الطبية هي فن بدها مهارة و تدريب

2-while you are gathering information you are 

developing rapport with the patient 

 و انت بتوخذ معلومات من المريض انت بتكون عالقة معاه

3-you work with the patient towards his or her 

health 

 انت بتشتغل مع المريض عشان المصلحة الصحية تبعته

4-all of that is get the correct diagnosis 

كل الحكي الي راح نتعلمه هسا بس عشان نوصل للتشخيص 

 الصحيح

*when you are dealing with the patient you need to 

consider your (ABCD) : 

A>attitude 

B>behavior 

C>compassion 

D>dialogue 

لما تيجي تتعامل مع المريض بدك تنتبه على تصرفك و عاطفتك و 

 حوارك و اسلوبك



Levels of consultation : 

1-Beginning (before consultation) 

2-Starting the consultation 

3-Gathering information 

4-Examination & investigation 

5-Closing the consultation 

هذول مراحل االستشارة الطبية كلها من اول ما يفوت المريض لبين 

 ما يطلع من عندك بالترتيب

OSCE: الزم اول اشي تعمله قبل ما تفوت عالمريض تدق الباب و

بكون في  نتسكره وراك عشان تكون امنت الخصوصية بعديبعدين 

جين فالزم تغسل ايديك بالطريقة ما غيرها و اثناء يجمب المريض ها

و انت بتغسل بتعرف على حالك و بتتاكد انه هاذ هو مريضك "السيد 

و بعدين بتبلش باالسئلة  بعدين بتساله اذا بده مرافق احمد حسام؟"

عالورقة برى )ما بكون فيه برى  المطلوبة منك حسب المكتوب

بتسال عن كل ورقة مكتوب شو االجزاء الي الزم تسأل عنها فانت 

دقايق( 5المطلوب منك النه بس معك اشي بس بتركز على   

طبعا تنساش تستخدم المهارات المطلوبة منك اثناء االستشارة الطبية 

 عليها عالمات زي التلخيص و االي كونتاكت الخ...

كمان حاول دايما انك توخذ اذن قبل ما تسأل عن حياة المريض 

 الخاصة زي معظم انواع الهستوري 



1-beginning : you have to focus on 4 things here : 

a-place >privacy>it’s usually hard to maintain in 

hospitals because they only use curtains  

permission>if you have other stuff members or 

students you have to introduce them & get 

patient’s permission for them to stay with you 

اول االشي بدك تنتبهله بهاي المراحلة المكان وهاذ بتضمن شغلتين 

اول اشي الخصوصية عن طريق تسكير البرادي او باب العيادة و 

ب طب او ناس ثانيين )زي الشغلة الثانية اذا كان معك طال

ممرضين( مثال الزم تعرف فيهم و تستاذن المريض انهم يضلوا 

 معك

*ensure a chaperone(OSCE) 

يفضل يكون معك مرافق سواء من طرف المريض )زي ابوه مثال( 

 او من طرفك )ممرضة مثال( خصوصا اذا كان المريض انثى

b-seating>seats ought to be arranged in a non-

confrontational way 

>arrange seats at the edge of the desk 

يعني الكرسي تبع الدكتور الزم ما يكون بمقابل كرسي المريض 

يعني اذا كرسي المريض كان عاالطراف بكون كرسي الدكتور 

 بالنص و هكذا



>if you are using a computer don’t let it be in the 

way 

مبيوتر ما تخليه يغطي الرؤية بينك و بين المريضاذا كنت تستخدم ك  

>in bedside pull up a chair and sit with patient’s 

level to see him easily & gain eye contact 

في حالة بدك تفحص المريض عالتخت جيب كرسي و اقعد عليه )ما 

تفحصه و انت واقف( عشان تشوفه كويس و تحقق االي كونتاكت 

ح نحكي عن اهميته بعدينالي را  

*assure personal space 

يعني خلي مسافة مناسبة بينك و بين المريض )بتختلف من دولة الى 

 دولة اخرى(

c-non verbal communication>avoid interruption by 

using smartphone 

ما تقاطع المريض و هو بحكي اذا اجاك تلفون وال رسالة هاي 

 وقاحة 

>first impressions are very important for the doctor 

(dress,attitude,demeanour) 

مظهرك كثير مهم للمريض الزم يكون لبسك مرتب و سلوكك كويس 

 عشان تبين دكتور فهمان

>pick up non verbal cues 



دايما الزم تنتبه على التلميحات الي ببينها المريض بدون ما يحكي 

يك )مثال اذا فات و حاط ايده عصدره بعرف زي مثال كيف فات عل

 مشكلته بالصدر(

مالحظة:برضوا انتبه على تعابير وجهك و انت بتحكي مع المريض 

 خليك طبيعي

d-timing>new or complex consultations take about 

30 minutes 

االستشارات الطبية الجديدة او الي بتكون حالتها معقدة مدتها نص 

 ساعة تقريبا

>returning out-patients consultations take about 5-

10 minutes 

دقايق 10-5اما مراجعات المرضى الي اصال اجوا عندك بس مدتها   

2-starting the consultation”Breaking the ice”>make 

sure you are talking to the right patient 

عندك المريض احمد يعني اذا كان في عندك سكرتيرة و قالتلك جاي 

 حسام بدك تتاكد لما يفوت المريض بسؤال "السيد احمد حسام؟"

>introduce yourself & shake hands if possible 

عرف عحالك و سلم عالمريض اذا قدرت )ممكن تكون بنت بتسلمش 

 مثال(



>take a look at patient’s record or previous 

admission before starting the consultation 

يعني خذلك نظرة على سجل المريض زي مثال كم مرة اجى 

 عالمستشفى و هيك )بكون مكتوب بملفه هالحكي(

  3-gathering information : 8 steps 

خطوات اساسية و اهم اشي  8هاي اهم مرحلة بتتكون من 

 السوكريتس و الهستوري الي هسا راح نشرحهم

a-patient’s profile>ask about name,age,marital 

status,occupation,address & observe gender 

>you can also ask about how the patient was 

presented to the hospital (how he came) 

اول اشي بتسال عن معلومات شخصية للمريض زي االسم و العمر 

تسال  و بتقدر كمان و وين ساكن و الشغل و اذا متزوج اوال و عمره

عن كيف اجى عالمستشفى عشان توخذ فكرة عن حالته النفسية و 

 الجسدية

و طبعا بكون مبين ولد او بنت بس هاي عشان اذا كتبت حالته 

لدكتور ثاني يعرف اذا كان ولد او بنت )في اسماء مشتركة بين 

 الوالد و البنات زي مجد مثال(



b-the presenting complaint>ask about the symptom 

that the patient states as the main reason for 

seeking medical care 

>ask about it using open question (how can I help 

you today?) 

بتسال عن العرض الرئيسي الي خلى المريض يجي عالمستشفى 

 اصال مثال بتقله كيف بقدر اساعدك اليوم؟

>let the patient tell his story using his own words 

>clarify what the patient means with terms he uses 

خلي المريض يحكي قصته بلغته )هو بعرفش مصطلحات طبية 

زيك( و خليه يوضح اي مصطلح انت ما فهمته مثال الخاليجة بحكوا 

"ارجع" بمعنى استفراغ بس احنا عنا ارجع معناها ارجع كتاب او 

 قلم زي هيك

 >the presenting complaint is usually about one 

symptom but it can be more in some cases 

غالبا هاي المرحلة بحكيلك فيها المريض عن مشكلة معينة "واحدة" 

في اكثر من عرض مرتبطين مع بعض يحكيلك  كونبس ممكن ي

 عنهم المريض

>ask about the duration of the symptom 

ي اساله عن قديش له معه العرض )المدة(اخر اش  



بتسال فيها عن المشكلة الرئيسية و قديش  ة*باختصار هاي الخطو

 صلها مع المريض

OSCE:  اذا اجاك المريض معاه الف وجع قله شو اكثر اشي

 مضايقك؟ )الزم تشخص مرض واحد بس(

c-history of presenting complaint>ask for more 

details about that symptom to make differential 

diagnosis(detailed interview prompted by the 

presenting complaint or symptom) 

هون بدنا نسال عن التفاصيل تبعت العرض عشان انشخص بطريقة 

توريصحيحة و هون بيجي دور السوكريتس و الهس  

>let the patient tell his story starting with open 

questions then moving to closed questions as you 

progress 

>each answer makes the probability of a particular 

diagnosis more or less likely 

هسا هون زي ماحكينا خلي المريض يحكي قصته بلغته بس بلش 

ئلة مفتوحة زي كيف اساعدك و بعدين ضلك بشكل تدريجي معاه باس

تروح السئلة مسكرة )يعني اجابتها نعم او ال( زي معك قحة؟ مثال و 

كل اجابة بعطيك اياها المريض بتخليك تبعد او تقرب من تشخيص 

 معين كان ببالك

 ☺هسا بدنا نعرف كيف نسأل عن التفاصيل اصال 



Pain is common..it’s characteristics suggest it’s 

likely cause 

  الوجع اشي كثير منتشر...صفاته بتدلك على سببه غالبا

>SOCRATES : principles of asking about pain or any 

other presenting symptom ( but with modification)  

هاي هي السوكريتس هسا هاي االسئلة الي بنستخدمها عشان نسال 

عرض معين بس مع تعديل مثال اجاني مريض  عن الوجع او اي

معاه ضيق تنفس مستحيل اساله وين معاك ضيق تنفس بالش تسمع 

 اجابة تزعلك 

 راح نحفظها على ترتيب االحرف

Site>somatic pain is well localized while visceral 

pain is diffuse  

ع اول اشي بسال وين موقع الوجع..هون بقلك انه اذا كان الوج

جسدي )زي وجع بااليد او الرجل( بكون مبين موقعه اما اذا كان 

 داخلي بكون عادة منتشر بعدة اجزاء بالجسم

Onset>speed of onset 

هون سرعة االصابة يعني بتسال المريض الوجع صار فجأة وال 

 بالتدريج بلش عالخفيف و صار شديد؟

Character>describing the pain (knife 

stubbing,burning,sharp,dull) 



هون بتسال المريض عن صفة الوجع يعني بشبه الطعن بالكسين؟ 

 وال زي كانه حرق؟ وال حاد؟ الخ..

Radiation>movement of the pain 

ان الخر بالجسممكهون بتسال اذا الوجع بنتقل من   

Associated symptoms 

 هون بتسال عن االعراض المصاحبة للوجع

Timing>pattern,course,continuous or 

not,decreasing or increasing with time etc.. 

هون بتسال اذا كان الوجع له نمط معين مثال بيجي بالليل وال 

بالنهار؟ و بتسال اذا بضلوا مستمر وال ال و اذا قاعد يزيد او بقل مع 

 الوقت

Exacerbating & relieving 

factors>activities,medications,food,posture 

هون بتسال عن العوامل الي بتزيد او بتقلل الوجع بتضمن النشاطات 

او االدوية او اكل المريض او حتى وقفته مثال دكاترة االسنان دايما 

 وقفتهم مايلة فهذا باثر على ظهرهم

Severity>ask about it using scale from 1 to 10 where 

1 is lowest & 10 is highest 

ع خلي المريض يقيمها من واحد لعشرة و قله حيث عشرة شدة الوج

 اسوء اشي و واحد اقل اشي



d-medical history>ask about any chronic diseases or 

operations or admissions  

هون بلشنا بالخطوة الرابعة و الي من عندها بتبلش الهستوري اول 

ض مزمن او اشي التاريخ الطبي بتسال اذا المريض عنده اي مر

 عمل اي عملية  او اجى عالمستشفى قبل هيك

>if the patient has chronic disease>ask about 

management,whether it’s under control,duration & 

complications 

اذا كان عند المريض مرض مزمن اساله اذا متحكم فهي وال 

هال..قديش صله معاه..و شو المضاعفات الي صارت معا  

>if the patient went through operation>ask about 

type,date,place,cause,overall result of the 

operation & complications 

اما اذا عمل عملية اساله عن نوعها و وقتها و وين عملها و ليش 

 ونتيجتها و اساله اذا صار معاه مضاعفات معينة بعد العملية

e-drug history>ask about  prescribed medications & 

drugs 

>on each drug note 5 things : 

indication,dose,compliance,side effects,duration 



بتساله عن االدوية الي بوخذها و كل دوا بقلك عنه اساله عن 

و  الجرعة و المدة و مدى التزامه بالدوا و اذا فيه اي اعراض جانبية

مع استخدام الدواء وال البرضه اسأله اذا تحسن   

>ask about over counter remedies & alternative 

medical treatments 

(vitamins,herbals,laxatives,analgesics) 

اساله عن االدوية الي بتنباع بدون وصفة طبية اذا بوخذها المريض 

 زي الفيتامينات و االعشاب و ملينات االمعاء و مسكنات االلم

>ask about any allergic reaction that the patient had 

before 

 اسال المريض اذا عنده حساسية الشي معين او دواء معين

 مالحظة:احنا بنكتب االسم العلمي للدواء مش االسم التجاري

OSCE: تساله اذا كان عنده حساسية اذا بوخذلها عالج  هيفضل برض

 وال

f-family history>ask about illnesses that run in the 

family & any sudden death (show empathy here) 

>start with open question (are there any illnesses 

that run in your family?) then depending on the 

presenting complaint ask about a specific illness (for 

eg : heart disease) 



>use pedigree chart 

اسال اذا فيه اي امراض منتشرة بالعيلة و اذا في حدا مات مؤخرا 

)بين تعاطفك مع المريض هون انه هللا يحرمه و هيك( و بعدين 

ممكن تسال عن مرض معين اذا موجود بالعيلة )زي امراض القلب( 

تحت ...مرات بتحتاج تستخدم شجرة العيلة باستخدام الرموز الي 

 هاي )حفظ(

OSCE: الزم تسأل اذا اهله عايشين وال اذا قلك ال تعاطف معاه

"اسف اني ضايقتك بالسؤال الخ.." و بعدين بتسال عن االخوان و 

 االوالد النه في امراض الها خلفية وراثية

 

 g-social history>it helps understanding the context 

of patient’s life & relevant factors 



>it focuses on relevant issues (for eg : patient with 

asthma & pets) 

*related to lifestyle 

التاريخ االجتماعي بخليك تفهم حياة المريض و الشغالت الي الها 

 عالقة بمرضه

It focuses on 10 

things>upbringing>education,behavior,early 

disruptions,school etc.. 

اشياء هون مش شرط تسالهم كلهم..استخدم الي  10نركز على  راح

بتشوفه مناسب اول اشي بتسال عن النتشئة يعني شو مستواه 

 التعليمي و اذا صارت اي شغالت و هو صغير اثرت عليه الخ...

>finance 

>exercise 

 وضعه االقتصادي و اذا بعمل تمارين رياضية او ال

>relationships>married or long term partner 

>health of partner 

>quality of relationship 

هون بتساله عن عالقاته يعني اذا متزوج او مصاحب و شو وضع 

صحة شريكه و بتسال عن قوة العالقة بينهم يعني اذا صار اشي 



بينهم وال ال )ممكن هون تضطر تستاذن عشان تساله هيك سؤال 

 حساس(

>leisure (pets,habits,travel) 

هون بتساله كيف بقضي وقت فراغه و اذا عنده حيوانات او ال و اذا 

سافر مؤخرا وال ال برضوا )النه في دول بكون منتشر فيها مرض 

 معين(

>substance abuse(drugs,smoking,alcohol) 

اذا عنده ادمان على اشي معين زي التدخين او شرب الكحول او 

باليوم؟ و قديش الك بتدخن؟ و  )بتساله كم سيجارة بتدخن مخدرات

 الكحول بتساله كم كاسة بتشرب باليوم الخ(

OSCE: اذا قلك بدخنش قله طيب عمره دخنت قبل هيك؟ و اذا كان

اصال مدخن يفضل تسأله عن نوع الدخان )انه اذا كان سيجارة او 

 ارجيلة او الكتروني الخ..(

انه بسكر غير )طبعا بس اذا قلك  لكحول بنسال عنها بابالمناسبة 

  هيك عدي عن هاي االسئلة(

CAGE questions 

C>cutdown 

A>annoyed 

G>guilty 

E>eye opener(ever) 



هون لما تساله عن الكحول بتساله اذا عمره حب يقلل من سكره او 

اذا حدا ضايقه ليش بسكر و اذا عمره شعر بالذنب او اذا عمره 

سؤالين من هذول ب صحي و اول اشي عمله انه سكر...اذا جاوبك 

 "نعم" بكون مدمن كحول

 اما الدخان بنحسب الباك ييرز على هذا القانون

Pack years=(# of cigars per day*# of smoking 

years)/20 

سيجارة باليوم بكون الباك  20سنة  40مثال اذا واحد له بدخن لمدة 

40ييرز=  

Alcohol calculation : 

# of units=(how much in your drink (ml)*ABV)/1000 

هاذ قانون عشان تحسب عدد وحدات الكحول و يساوي كمية الكحول 

بالمل مضروبة بالنسبة المئوية تبعت الكحول بعدين بتقسم على 

1000 

Example : if a man drinks beer that has 400ml 

alcohol and 40% ABV..how many alcohol units does 

he drink for each bottle? 

Answer : 400 * 40 / 1000=16 unit=160ml ethanol 

Note: 1 unit = 10ml ethanol 



Note: 1 unit = 1 small glass of wine OR 1 half-pint of 

beer OR 1 short of spirits 

>type of house(owned,rented,type etc..) 

قصر او فيال و اذا اجار او ملك  هون بتسال عن داره اذا كان شقة

 الخ..عشان توخذ فكرة عن وضعه االقتصادي برضه

>home life>parents interests & attitude 

>sexual,emotional or physical abuse 

>experience of illness or death 

هون بتسال عن حياته بالدار و كيف سلوك اهله و وضعهم و اذا 

من نوع معين و اذا عمره جرب موت او عمره تعرض العتداء 

 مرض حدا عزيز عليه

>sexual history (ask for permission first) 

واضحة..اذا بدي اسال عن التاريخ الجنسي )مثال مع مين نمت اخر 

مرة الخ...( طبعا هون الزم توخذ اذن اول اشي النه سؤال كثير 

 محرج و حساس

>employment>current & previous  

>unemployment (duration & reasons) 

هون بتسال عن وظيفته الحالية و السابقة و اذا كان ما بشتغل اساله 

 قديش صله قاعد و االسباب



h-patient’s perspective>FIFE 

F>feelings about illness 

I>ideas about illness 

F>functioning (if the illness is affecting daily living) 

OSCE: ساله اذا اممكن اساله عن هاي في السوشال هستوري لما 

 ب هاذ المرض اثر على ادائك للتمرينبعمل تمارين رياضية بقله طي

 الرياضي؟

E>expectations from illness & doctor 

هون بتسال عن وجهة نظر المريض كيف شعوره و شو افكاره عن 

ايش بتوقع منك  المرض و اذا المرض باثر على حياته اليومية و

 كدكتور تعمله الخ..

*Skills you need during consultation : 

 في شوية مهارات الزم تعملها اثناء هاي المرحلة

(gathering information) 

1-gain eye contact (active listening)  ضلك مطلع بعيون

 المريض عشان تبين انك مركز معاه )و تكون جد مركز(

2-show empathy & support (developing rapport) 



بين تعاطفك مع المريض و دعمك له عشان تكون عالقة كويسة 

...برضوا تحكمش عليه من تصرف معين انت بتتعامل معاه معاه

 كمريض

3-signposting & summarizing  بعد كل مجموعة من االسئلة

 حاول تعمل تلخيص للي حكاه المريض و مميزات ال الساينبوستينج

 هي التالي 

-summarization tool to move between sections 

-to check you have correct information 

-doesn’t include advice,opinion or reinterruption 

انها اداة تلخيص عشان تنتقل من موضوع لموضوع مثال كنت 

 بالسوكريتس و هسا بدك تنتقل للهستوري و برضوا عشان تتاكد انك

فهمت صح عالمريض و الزم هون ما تحكي رأيك بالمريض مثال 

 اذا كان بدخن تقله ترى التدخين مضر...اتركها الخر اشي النصيحة

4-be culturally sensitive يعني راعي عادات و تقاليد المجتمع 

5-be relevant  يعني الزم دايما اسئلتك و فحوصاتك تكون الها

 عالقة بالموضوع

6-always make your own judgement 

دايما احكم انت بنفسك عالمريض مش اذا اجاك من دكتور ثاني و 

قلك الدكتور الي قبلك قلي انه معاي ديسك تروح تقله خلص معاك 

 ديسك..اتاكد بنفسك



7-use facilitative response  يعني دايما احكي شغالت تشجع

له مثال المريض عالحكي مش المريض بحكي و انت تضلك ساكت ق

 "اه اه كمل..."

8-negotioation of agenda  يعني بين التسلسل الي بدك تمشي

فيه مع المريض مثال اجاك مريض معاه مشكلة بالظهر و المعدة قله 

 راح نبلش بالظهر و بعدين بس نخلص منه بنروح عالمعدة و هكذا..

 معنى اخر : مناقشة المريض

9-establish sequence of events  يعني كل مرحلة من

مراحل الهستوري تيكينغ اعطيها حقها بصيرش تكون بالسوكريتس 

 تغري تنط عالهستوري مثال تقله شو عندك حيوانات بالدار..

10-use understood language  يعني استخدم لغة يفهمها

 المريض )ما تستخدم مصطلحات طبية مع المريض(

11-screening افية مثال بعد ما يعني انك تسال عن نقاط اض

 يخلص المريض تقله "في اشي ثاني بدك تحكيه؟"

Final notes : 

-first 2-3 minutes of consultation are golden  اول

دقيقتين ثالث ذهبيات باالستشارة النك بتشوف كثيير شغالت زي 

 تعابير وجه المريض و بتعرف شو مشكلته و اسمه الخ...

-try making your consultation room less traditional 

by sitting with patient’s level without barriers & 



involving the patients in decisions,treatment plan & 

discussions to make the patient feel more 

comfortable (this is called patient centeredness 

medicine)  

 

تقليدية اقعد مع المريض عادي جنبه  يعني حاول خلي عيادتك مش

بدون حواجر و خليه يناقشك بخطة العالج و القرارات الخ..عشان 

 يشعر بارتياح معك

-red flag symptom:refers to something serious ( for 

eg :dizziness) 

الريد فالغ يعني عرض خطير بحكيلك اياه المريض زي مثال قلك 

طبيعي...انه داخ مرة هاذ اشي مش   

-you should interrupt patient after about 18 

seconds of his opening statement 

ثانية من اول جملة  18الزم تقاطع المريض بسؤال بعد حوالي 

 حكاها النه في كثير مرضى بصير بده يقلك قصة حياته

-cues:something that is said or done that serves as a 

signal for the doctor regarding what the patient is 

thinking or feeling 



>2 types>non verbal : how the patient presents 

himself,facial expressions etc.. 

Verbal:what the patient says 

التلميحات هي الشغالت الي بحكيها او بسويها المريض بتدلك 

ن : المش حرفية يعني عطريقة تفكيره او شعوره و هي نوعي

الشغالت الي بسويها و تعابير وجهه الخ.. اما الحرفية الشغالت الي 

 بحكيها

Final thing >comparison between medical model & 

patient centeredness medicines :   لالمتحان النظري فقط 

Medical model : 

-patient role is passive 

-the doctor dominates the conversation(doesn’t 

offer options) 

-patient is a recipient of treatment plan 

-patient may or may not adhere to treatment plan 

-care is disease centered 

اول نوع هو الطب التقليدي هون الدكتور هو الي بحكي كل اشي 

مع و بس بهتم الدكتور انه يعالجه من تقريبا و المريض بس بس

 المرض بهموش حالته النفسية مثال الخ..



Patient centeredness : 

-patient role is active 

-the doctor collaborates with patient (offers 

options, discusses pros & cons etc..) 

-patient is partner in the treatment plan 

-patient is more likely to adhere to treatment plan 

-care is quality of life centered 

هون العكس هاذ الطب بركز عالمريض بحيث انه الدكتور بحكي مع 

خيارت  يهالمريض و بخليه يشاركه بالقرارات و بعرض عل

 الخ..عشان هيك هون المريض راح يلتزم بخطة العالج بشكل اكبر

4-examination & investigation (won’t be explained 

here) 

 

5-closing the consultation>make a summarization & 

ask about any additional points 

>discuss treatment plan & ensure “safety nets” by 

telling the patient what to do if the plan doesn’t 

work 



بتلخيص سريع و بتسال المريض اذا اخر اشي بتنهي االستشارة 

عنده اي نقاط اضافية..و بعدين ببتناقشوا بخطة العالج و بتقله شو 

يسوي اذا صار معاه اشي معين )مثال عنده حساسية لدواء معين( و 

 بتسلم عليه و مع السالمة

OSCE: الزم اخر اشي و انت بتسلم عليه تقله "شكرا" ضروري

  عليها عالمة

*End of part-1* 

Good Luck ☺ 

 

 

 

 

 


