Sytuacja epidemiologiczna na świecie
porównanie lat 2009 – 2013 (skrót)
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2009
33,4 mln

Liczba osób żyjących z HIV w latach 2009-2013
2010
2011
2012
33,8 mln
34,2 mln
34,6 mln

2013
35,0 mln

(31,8-35,2)

(32,2-35,6)

(33,2-37,2)

(32,5-36,2)

(32,8-36,6)

Od początku epidemii ok. 78 mln (71-87 mln) osób zostało zakażonych HIV.
39 mln (35-43 mln) zmarło z powodu powikłań wywołanych przez AIDS.

2009
2,5 mln

Liczba nowych zakażeń HIV w latach 2009-2013
2010
2011
2012
2,5 mln
2,4 mln
2,2 mln

2013
2,1 mln

(2,3-2,7)

(2,3-2,7)

(1,9-2,4)

(2,2-2,6)

(2,0-2,5)

Zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci notuje się ciągły spadek liczby nowych zakażeń HIV.
W porównaniu z rokiem 2001 liczba nowych zakażeń wśród dorosłych spadła o 38%, wśród dzieci
o 58%.

2009
2,0 mln

Zgony z powodu AIDS w latach 2009-2013
2010
2011
2012
1,9 mln
1,8 mln
1,7 mln

2013
1,5 mln

(1,8-2,1)

(1,8-2,1)

(1,4-1,7)

(1,7-2,0)

(1,5-1,8)

Od roku 2005, w którym zmarła rekordowa liczba osób – 2,4 mln (2,2-2,6 mln), maleje liczba zgonów
spowodowanych powikłaniami wywołanymi przez AIDS.

2009
5,2 mln

Osoby objęte leczeniem ARV w latach 2009-2013
2010
2011
2012
7,4 mln
9,0 mln
10,6 mln

2013
12,9 mln

W 2013 r. co trzecia dorosła osoba (36%-40%) i co czwarte dziecko (22%-26%) żyjące z HIV na świecie
były objęte leczeniem antyretrowirusowym.

DANE REGIONALNE

EUROPA ŚRODKOWA I ZACHODNIA

860 000 osób żyjących z HIV
0,2% wskaźnik prewalencji
29 000 osób zakażonych w 2012 r.

Głównym zagrożeniem w regionie jest systematyczny wzrost liczby zakażeń w populacji mężczyzn
mających seks z mężczyznami (MSM), czego dowodem są wyniki badań przeprowadzonych wśród tej
populacji w 23 państwach europejskich. Analiza ankiet przeprowadzonych wśród MSM, m.in. w Hiszpanii,
Danii oraz Holandii, wskazuje na coraz częstsze praktyki związane z ryzykownymi kontaktami seksualnymi
bez zabezpieczenia.
Więcej informacji o HIV w Europie: http://www.aids.gov.pl/wspolpraca_miedzynarodowa/720/

EUROPA WSCHODNIA ORAZ AZJA ŚRODKOWA

1 100 000 osób żyjących z HIV
0,7% wskaźnik prewalencji
110 000 osób zakażonych w 2013 r.

Rośnie liczba osób zakażonych HIV w tym regionie. Szczególnym problemem jest rosnąca liczba
zakażeń wśród populacji osób wstrzykujących narkotyki. Z danych UNAIDS wynika, że co czwarta z 3,7
miliona osób, które przyjmują środki psychoaktywne drogą iniekcji jest zakażona wirusem (UNAIDS 2010).
Wstrzykiwanie narkotyków często wiąże się ze sprzedażą usług seksualnych, co dodatkowo napędza
epidemię. Wzrasta także liczba zakażeń wśród kobiet, które zakażają się od swoich biorących narkotyki
partnerów.
Według danych WHO z 2013 r. leczeniem ARV w tym regionie objętych jest jedynie 22% osób
zakażonych, co jest wynikiem znacznie gorszym niż na obszarze Afryki Subsaharyjskiej (37%).

AFRYKA SUBSAHARYJSKA

24 700 000 osób żyjących z HIV
4,7% wskaźnik prewalencji
1 500 000 osób zakażonych w 2013 r.

Wśród 25 państw o największej prewalencji HIV na świecie, 24 to państwa kontynentu
afrykańskiego. Najwięcej osób zakażonych żyje w Republice Południowej Afryki (ok. 6,3 mln), natomiast
państwem o największej prewalencji HIV wśród osób dorosłych jest sąsiadujące z RPA Suazi. Zgodnie ze
światowym trendem, spada liczba nowych zakażeń w tym regionie (w 2013 r. zanotowano spadek o 33%
w porównaniu z 2005 r., UNAIDS 2014).
Większość nowych zakażeń to zakażenia przenoszone drogą kontaktów heteroseksualnych
(włączając w to zakażenia od osób świadczących usługi seksualne) oraz zakażenia wertykalne –
przenoszone z matki na dziecko. Szacuje się, że odpowiednio w Ghanie 32%, w Kenii 14%, a w Ugandzie
10% nowych zakażeń HIV przypada na osoby sprzedające usługi seksualne lub osoby korzystające z tych
usług (UNAIDS 2010).
W krajach położonych na południe od Sahary, częściej niż gdziekolwiek indziej, współżycie
z kobietami deklarują mężczyźni mający seks z mężczyznami. W Senegalu do takich praktyk przyznaje się
aż 82% osób z populacji MSM (UNAIDS 2010).

AZJA POŁUDNIOWA I POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

4 800 000 osób żyjących z HIV
0,3% wskaźnik prewalencji
350 000 osób zakażonych w 2013 r.

Biorąc pod uwagę cały region, sytuacja epidemiologiczna HIV jest stabilna, choć występują różnice
pomiędzy państwami. Przykładowo pomiędzy rokiem 2001 a 2009 w Indiach, Nepalu i Tajlandii
zaobserwowano spadek liczby nowych zakażeń o 25%, podczas gdy w Bangladeszu oraz na Filipinach
w analogicznym okresie zaobserwowano wzrost o 25% (UNAIDS 2010).
Osoby najbardziej narażone na zakażenie HIV w Azji, to przede wszystkim osoby przyjmujące
narkotyki w iniekcjach, sprzedające usługi seksualne oraz mężczyźni mający seks z mężczyznami. Pomiędzy
państwami, jak i pomiędzy regionami wewnątrz niektórych państw, widoczne są jednak spore różnice
w charakterystyce epidemii.
Szacuje się, że w Azji żyje 4,5 miliona osób przyjmujących środki psychoaktywne drogą iniekcyjną,
z tego ponad połowa w Chinach. W Mjanmie nawet 38% osób praktykujących tego typu zachowania jest
zakażonych HIV. Dane z innych państw nie są tak dokładne i wahają się między 30 a 50% w Tajlandii oraz
32 a 58% w Wietnamie (UNAIDS 2010).

REGION KARAIBÓW

250 000 osób żyjących z HIV
1% wskaźnik prewalencji
12 000 osób zakażonych w 2013 r.

Choć liczba nowych zakażeń nieznacznie spada, w regionie tym wciąż utrzymuje się wysoki wskaźnik
prewalencji. Skala problemu jest różna w zależności od państwa – najniższy wskaźnik prewalencji jest
na Kubie, najwyższy na Bahamach. Systematycznie wzrasta liczba zakażeń wśród kobiet. Karaiby to poza
Afryką Subsaharyjską jedyny region, gdzie ponad połowę osób zakażonych stanowią kobiety. Główną drogą
zakażeń HIV są w tym regionie są kontakty heteroseksualne, zwłaszcza komercyjne. Z badań wynika,
że prewalencja HIV wśród osób sprzedających usługi seksualne wynosi 10% na Jamajce i ponad 30%
w Gujanie (UNAIDS 2010).

AMERYKA POŁUDNIOWA I ŚRODKOWA

1 600 000 osób żyjących z HIV
0,4% wskaźnik prewalencji
94 000 osób zakażonych w 2013 r.

Aż jedna trzecia osób zakażonych HIV w tym regionie żyje w Brazylii. Głównymi drogami zakażenia
HIV w Ameryce Południowej i Środkowej są kontakty seksualne między mężczyznami (np. na MSM
przypada 56% zakażeń w Peru, UNAIDS 2013), przyjmowanie narkotyków drogą iniekcyjną oraz seks
komercyjny.
W dwunastu państwach regionu prewalencja HIV wśród mężczyzn mający seks z mężczyznami (żyjących
w miastach) wyniosła co najmniej 10%. Szacuje się, że ok. 2 miliony osób w regionie aplikuje środki
psychoaktywne drogą iniekcji, a ok. 25% z nich może być zakażona HIV (UNAIDS 2010). W związku
z niepokojąco dużą liczbą zakażeń wśród osób sprzedających usługi seksualne, sporo uwagi poświęca się
działaniom zapobiegawczym. Popularyzacja prezerwatyw wśród kobiet sprzedających usługi seksualne
przyczyniła się do obniżenia liczby zakażeń w tej populacji, m.in. w Chile, Salwadorze i Gwatemali.

AMERYKA PÓŁNOCNA

1 300 000 osób żyjących z HIV
0,5% wskaźnik prewalencji
48 000 osób zakażonych w 2012 r.

Do największej liczby zakażeń HIV w Ameryce Północnej dochodzi drogą kontaktów seksualnych
między mężczyznami. Szacuje się, że pomiędzy latami 1991-1993 a 2003-2006 zanotowano 50% wzrost
liczby zakażeń w populacji MSM, spowodowanych kontaktami seksualnymi bez zabezpieczenia.
W przypadku zakażeń HIV wśród osób przyjmujących środki psychoaktywne drogą iniekcji, podobnie jak
w Europie Zachodniej, używanie niesterylnego sprzętu do iniekcji zostało praktycznie wyeliminowane.
W Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych wciąż obserwuje się wzrastający odsetek zakażeń wśród
mniejszości etnicznych. Zakażenia wśród będących w zdecydowanej mniejszości, rdzennych mieszkańców
Kanady, stanowią aż 13% wszystkich nowych infekcji HIV w tym kraju (UNAIDS 2010).

BLISKI WSCHÓD I AFRYKA PÓŁNOCNA

230 000 osób żyjących z HIV
0,1% wskaźnik prewalencji
25 000 osób zakażonych w 2013 r.

Sytuacja epidemiologiczna HIV na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej nie jest stabilna.
Głównym problemem pozostaje tu brak dostatecznego monitoringu populacji kluczowych, przez
co utrudniona jest skuteczna opieka nad osobami zakażonymi wirusem. Dowodem na to jest jeden
z najniższych na świecie odsetków osób zakażonych HIV objętych terapią ARV – 11% (UNAIDS 2014).
Problemem często pomijanym przez większość władz w regionie jest rosnąca liczba zakażeń w
populacji mężczyzn mających seks z mężczyznami. W większości państw Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej kontakty seksualne tego typu są zabronione i karalne. Nowe zakażenia HIV w populacji MSM
najczęściej notuje się w Libanie, Syrii, Omanie oraz Egipcie.
Dużym wyzwaniem dla regionu jest również młody wiek społeczeństwa (ok. 20% to osoby w wieku
15-24), a co za tym idzie zwiększona podatność osób rozpoczynających aktywność seksualną na zakażenia
chorobami przenoszonymi drogą płciową, często związana ze zmianą zachowań seksualnych młodych ludzi.

OCEANIA

57 000 osób żyjących z HIV
0,3% wskaźnik prewalencji
4 500 osób zakażonych w 2013 r.

Jest to region mający niską prewalencję HIV i jeden z najlepszych wyników jeśli chodzi o odsetek
osób zakażonych objętych terapią ARV – 42% powyżej 15 roku życia w 2013 r. (UNAIDS 2014)
Drogi rozprzestrzeniania się HIV nie są jednakowe dla całego regionu. Zakażenia drogą kontaktów
heteroseksualnych dominują w Papui Nowej Gwinei i na Fidżi, są także podstawową drogą zakażeń
w pozostałych państwach Melanezji. Odmienna sytuacja panuje w Australii i Nowej Zelandii, gdzie główną
przyczyną epidemii są zakażenia wśród mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami. Tendencja
wzrostu zakażeń wśród przedstawicieli tej grupy jest stała i rośnie od kilkunastu lat.
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