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AABBSSTTRRAACCTT  
EEaarrllyy  ddeetteeccttiioonn  ooff  ddiisseeaassee  pprreesseennttss  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  uussiinngg  eexxiissttiinngg  tteecchhnnoollooggiieess  ttoo  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  iimmpprroovvee  ppaattiieenntt  bbeenneeffiitt..  TThhee  
ppoossssiibbiilliittyy  ooff  ddiiaaggnnoossiinngg  aa  ddiisseeaassee  eeaarrllyy,,  wwhhiillee  iitt  iiss  aassyymmppttoommaattiicc,,  mmaayy  rreessuulltt  iinn  ttrreeaattiinngg  tthhee  ddiisseeaassee  iinn  aann  eeaarrlliieerr  ssttaaggee  
lleeaaddiinngg  ttoo  bbeetttteerr  pprrooggnnoossiiss..  MMaannyy  ddiisseeaasseess  ssuucchh  aass  ccaanncceerr,,  ddiiaabbeetteess,,  ttuubbeerrccuulloossiiss,,  ccaarrddiioovvaassccuullaarr  ddiisseeaassee,,  HHIIVV  rreellaatteedd  
ddiisseeaasseess,,  eettcc..  mmaayy  hhaavvee  bbeetttteerr  pprrooggnnoossiiss  wwhheenn  ddiiaaggnnoosseedd  aanndd  ttrreeaatteedd  eeaarrllyy..  HHoowweevveerr  ggeenneerraattiinngg  sscciieennttiiffiicc  eevviiddeennccee  ttoo  
ddeemmoonnssttrraattee  bbeenneeffiitt  ooff  eeaarrlliieerr  ddeetteeccttiioonn  hhaass  pprroovveedd  ttoo  bbee  ddiiffffiiccuulltt..  CClliinniiccaall  ttrriiaallss  hhaavvee  bbeeeenn  aarrdduuoouuss  ttoo  ccaarrrryy  oouutt,,  bbeeccaauussee  ooff  
tthhee  nneeeedd  ttoo  hhaavvee  llaarrggee  nnuummbbeerrss  ooff  ssuubbjjeeccttss,,  lloonngg  ffoollllooww--uupp  ppeerriiooddss  aanndd  ddeeaalliinngg  wwiitthh  pprroobblleemmss  ooff  nnoonn--ccoommpplliiaannccee..  
IImmpplleemmeennttiinngg  ppuubblliicc  hheeaalltthh  eeaarrllyy  ddeetteeccttiioonn  pprrooggrraammss  aarree  ccoossttllyy  aanndd  mmaayy  nnoott  bbee  ooppttiimmaall..  MMaannyy  ooff  tthheessee  ddiiffffiiccuullttiieess  aarree  aa  
rreessuulltt  ooff  nnoott  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhee  eeaarrllyy  ddiisseeaassee  ddeetteeccttiioonn  pprroocceessss  aanndd  tthhee  ddiisseeaassee  nnaattuurraall  hhiissttoorriieess..  OOnnee  wwaayy  ttoo  aapppprrooaacchh  tthheessee  
pprroobblleemmss  iiss  ttoo  mmooddeell  tthhee  eeaarrllyy  ddeetteeccttiioonn  pprroocceessss..  TThhiiss  ttaallkk  wwiillll  ddiissccuussss  ssttoocchhaassttiicc  mmooddeellss  ffoorr  tthhee  eeaarrllyy  ddeetteeccttiioonn  ooff  ddiisseeaassee..  
MMooddeellss  mmaayy  bbee  uusseedd  ttoo  hheellpp  aannsswweerr  qquueessttiioonnss  ffoorr  wwhhiicchh    eemmppiirriiccaall  ssttuuddiieess  oorr  cclliinniiccaall  ttrriiaallss  mmaayy  bbee  ttoooo  ccoossttllyy,,  nnoott  ffeeaassiibbllee  oorr  
mmaayy  nnoott    bbee  eetthhiiccaall..    TThhee  ttaallkk  wwiillll  iinncclluuddee  tthhee  rroollee  ooff  lleennggtthh  bbiiaasseedd  ssaammpplliinngg  aanndd  bbiiaasseess  ggeenneerraatteedd  bbyy  tthhee  lleeaadd  ttiimmee..  AAmmoonngg  
tthhee  iissssuueess  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  ddiissccuusssseedd  aarree::  rriisskk  bbaasseedd  eexxaammiinnaattiioonn  sscchheedduulleess  vvss..  ppeerriiooddiiccaall  ttiimmee  sscchheedduulleess,,  eessttiimmaattiinngg  mmaaxxiimmuumm  
bbeenneeffiitt  ffoorr  ssccrreeeenniinngg  pprrooggrraammss..  AApppplliiccaattiioonnss  ooff  tthhee  ggeenneerraall  tthheeoorryy  ttoo  bbrreeaasstt  ccaanncceerr  wwiillll  ccoonnssiiddeerr  ssccrreeeenniinngg  yyoouunnggeerr  aanndd  
oollddeerr  wwoommeenn,,  ccoommppaarriissoonn  ooff  ddiiffffeerreenntt  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ffoorr  mmaammmmooggrraamm  ssccrreeeenniinngg  aanndd  eessttiimmaattiinngg  eexxaamm  sscchheedduulleess  ffoorr  hhiigghh  
rriisskk  wwoommeenn..    
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