
 

Version: September 2017 

GGuuiiddaannccee  oonn  GGoooodd  SSttuuddyy  DDooccuummeennttaattiioonn  PPrraaccttiicceess  
  

TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  ddooccuummeenntt  iiss  ttoo  pprroovviiddee  OOvveerraallll  PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorrss  aanndd  tthheeiirr  rreesseeaarrcchh  tteeaammss  gguuiiddaannccee  

oonn  bbeesstt  pprraaccttiicceess  ffoorr  ccaappttuurriinngg  ssoouurrccee  ddooccuummeennttaattiioonn..  

  

WWhhaatt  ttoo  ccaappttuurree::  

••  MMaaiinnttaaiinn  aaddeeqquuaattee  rreeccoorrddss  ooff  aallll  oobbsseerrvvaattiioonnss  aanndd  ootthheerr  ddaattaa  ppeerrttiinneenntt  ttoo  tthhee  rreesseeaarrcchh  ffoorr  eeaacchh  

ssuubbjjeecctt..  TThhee  rreeccoorrddss  aanndd  ddooccuummeennttss  sshhoouulldd  cclleeaarrllyy  iiddeennttiiffyy  tthhee  ssuubbjjeecctt  ttoo  wwhhoomm  tthheeyy  aarree  rreellaatteedd..  

••  RReemmeemmbbeerr  tthhaatt  ““ssoouurrccee””  ddooccuummeennttaattiioonn  iiss    wwhheerree  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  ffiirrsstt  rreeccoorrddeedd..  TThhiiss  iinncclluuddeess  

ssiiggnneedd  aanndd  ddaatteedd  iinnffoorrmmeedd  ccoonnsseenntt  ddooccuummeennttss,,  cclliinniicc  nnootteess,,  mmeeddiiccaall  rreeccoorrddss,,  llaabb  rreeppoorrttss,,  ddrruugg  ddiiaarriieess,,  

eevvaalluuaattiioonn  cchheecckklliissttss,,  pphhaarrmmaaccyy  ddiissppeennssiinngg  rreeccoorrddss,,  XX--rraayyss,,  eettcc..    

••  MMaakkee  ssuurree  aallll  ddaattaa  aarree  vveerriiffiiaabbllee  aanndd  aallll  ssoouurrccee  ddooccuummeennttaattiioonn  ssuuppppoorrttss  tthhee  aauuddiitt  ttrraaiill..  IItt  sshhoouulldd  bbee  

ppoossssiibbllee  ttoo  rreeccoonnssttrruucctt  tthhee  ddaattaa  iinn  tthhee  ccaassee  rreeppoorrtt  ffoorrmm  ((CCRRFF))  ffrroomm  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeccoorrddeedd  iinn  tthhee  ssoouurrccee  

ddooccuummeennttss..    

••  MMaaiinnttaaiinn  rreeccoorrddss  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  sseenntt  aanndd  rreecceeiivveedd,,  oorr  uusseedd  ttoo  vveerriiffyy  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  aa  ssuubbjjeecctt  ((ee..gg..,,  

sshhiippppiinngg  ccoonnffiirrmmaattiioonnss  aanndd  rreecceeiippttss,,  ppaattiieenntt  oobbiittuuaarriieess))..  

  

HHooww  ttoo  ccaappttuurree::  

AAppppllyy  tthhee  AALLCCOOAA  ssttaannddaarrdd  ttoo  eennssuurree  pprrooppeerr  ssoouurrccee    ddooccuummeennttaattiioonn..    

••  AAttttrriibbuuttaabbllee  ––  WWhhoo  ccrreeaatteedd  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  wwhheenn??  ((SSiiggnnaattuurree//iinniittiiaallss  aanndd  ddaattee))  

••  LLeeggiibbllee  ––  CCaann  iitt  bbee  rreeaadd  aanndd  cclleeaarrllyy  uunnddeerrssttoooodd??  ((PPrriinntt  nnaammeess  iiff  ssiiggnnaattuurreess  aarree  iilllleeggiibbllee..))  

••  CCoonntteemmppoorraanneeoouuss  ––  IIss  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ccuurrrreenntt??  WWaass  iitt  ccaappttuurreedd  iinn  ttiimmeellyy  mmaannnneerr??    

••  OOrriiggiinnaall  ––  HHaass  iitt  bbeeeenn  aalltteerreedd??  MMaaiinnttaaiinn  oorriiggiinnaall  ddaattaa  eevveenn  iiff  cchhaannggeess  nneeeedd  ttoo  bbee  mmaaddee  llaatteerr..  

••  AAccccuurraattee  ––  AArree  ccoonnfflliiccttiinngg  ddaattaa  rreeccoorrddeedd  eellsseewwhheerree??    

  

EEddiittss  aanndd  CChhaannggeess  ttoo  SSoouurrccee  DDooccuummeennttaattiioonn::  

  

IIff  ssoouurrccee  ddooccuummeennttaattiioonn  iiss  iinnccoorrrreecctt,,  iinnccoommpplleettee,,  oorr  ootthheerrwwiissee  ddeeffiicciieenntt,,  iitt  mmaayy  bbee  ccoorrrreecctteedd//ccoommpplleetteedd  bbyy  

mmaakkiinngg  aa  nnoottaattiioonn  iinn  oorr  aaddddeenndduumm  ttoo  tthhee  ssoouurrccee  ddooccuummeennttaattiioonn..    

  

••  SSuubbsseeqquueenntt  eennttrriieess  mmuusstt  bbee  sseeppaarraatteellyy  ssiiggnneedd//iinniittiiaalleedd  aanndd  ddaatteedd..    

••  TThhee  ssiiggnnaattuurree//iinniittiiaallss  aanndd  ddaattee  mmuusstt  bbee  ccaappttuurreedd  aass  iitt  hhaappppeennss..    

••  EErrrroonneeoouuss  iinnffoorrmmaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  ccrroosssseedd  oouutt  wwiitthh  aa  ssiinnggllee  lliinnee  ttoo  pprreesseerrvvee  lleeggiibbiilliittyy  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  ddaattaa  

aanndd  iinniittiiaalleedd  aanndd  ddaatteedd..  CChhaannggeess  ttoo  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  nnootteedd  aaddjjaacceenntt  ttoo  tthhee  ccrroossss  oouutt  aalloonngg  

wwiitthh  tthhee  rreeaassoonn  ffoorr  tthhee  cchhaannggee..    
  

WWhhaatt  nnoott  ttoo  ddoo::  

••  NNeevveerr  oobblliitteerraattee  eennttrriieess  tthhaatt  rreeqquuiirree  ccoorrrreeccttiioonn..  

••  NNeevveerr  ddeessttrrooyy  oorriiggiinnaall  ddooccuummeennttss..  

••  NNeevveerr  uussee  wwhhiitteeoouutt..  


