Sytuacja epidemiologiczna na świecie w 2008 r.
W skali globalnej, epidemia HIV ustabilizowała się, choć obserwujemy bardzo wysoki
poziom nowych zakażeń HIV i zgonów z powodu AIDS. Szacuje się, że w 2007 r. było 33
miliony [30 mln - 36 mln] osób żyjących z HIV. Roczna liczba nowych zakażeń HIV
zmniejszyła się z 3 mln [2,6 mln - 3,5 mln] w 2001 r. do 2,7 milionów [2,2 mln - 3,2 mln] w
2007 roku. W sumie 2 mln [1,8 milionów - 2,3 mln] osób zmarło z powodu AIDS w 2007
roku, natomiast w roku 2001 na AIDS zmarło 1,7 mln [1,5 mln - 2,3 mln]. Mimo że odsetek
osób żyjących z HIV jest od 2000 r. stabilny, ogólna liczba osób żyjących z HIV stale
wzrasta. Wynika to z faktu, iż każdego roku nowe osoby zakażają się, dzięki leczeniu
ARVich życie wydłuża się, a liczba nowych zakażeń wciąż przewyższa liczbę zgonów z
powodu AIDS.
Liczba osób żyjących z HIV w 2007 r.
Ogółem
Dorośli
Kobiety
Dzieci poniżej 15 r.ż.

33 mln [30 – 36 mln]
30.8 mln [28.2 – 34.0 mln]
15.5 mln [14.2 – 16.9 mln]
2.0 mln [1.9 – 2.3 mln]

Liczba nowych zakażeń HIV w 2007 r.
Ogółem
Dorośli
Dzieci poniżej 15 r.ż.

2.7 mln [2.2 – 3.2 mln]
2.3 mln [1.9 – 2.8 mln]
370 000 [330 000 – 410 000]

Zgony z powodu AIDS w 2007 r.
Ogółem
Dorośli
Dzieci poniżej 15 r.ż.

2.0 mln [1.8 – 2.3 mln]
1.8 mln [1.6 – 2.1 mln]
270 000 [250 000 – 290 000]

W 2007 r. każdego dnia 7400 osób zakażało się HIV.
•

Ponad 96% zakażeń odnotowano w krajach nisko i średnio rozwiniętych.

•

Około 1000 zakażeń wśród dzieci poniżej 15 r.ż.

•

Około 6300 zakażeń wśród dorosłych w wieku 15 lat i starszych, z których:
—

Prawie połowa to kobiety

—

Niemal 45% to młodzi ludzie (15-24)

W Afryce Subsaharyjskiej mieszka aż 67% wszystkich osób żyjących z HIV. Kobiety
stanowią połowę wszystkich osób żyjących z HIV na świecie, a w Afryce Subsaharyjskiej jest
to prawie 60% zakażeń. Przez ostatnie 10 lat, odsetek kobiet wśród osób żyjących z HIV na
świecie utrzymuje się na stabilnym poziomie, ale w wielu regionach się zwiększył. (rys. 2,4).
Młodzi ludzie w wieku 15-24 stanowią szacunkowo 45% nowych zakażeń HIV na świecie.
Szacuje się, że około 370 000 [330 000-410 000] dzieci poniżej 15. roku życia zakaziło się
HIV w 2007 r. na świecie. Globalnie, liczba dzieci z HIV poniżej 15 r.ż. wzrosła z 1,6
milionów [1,4 milionów-2,1 mln] w 2001 r. do 2 mln [1,9 milionów-2,3 mln] w 2007 roku.
Prawie 90% z nich żyje w Afryce Subsaharyjskiej (patrz ramka "HIV wśród dzieci").
Zakażenia wirusem HIV stanowią wciąż duże wyzwanie dla zdrowia publicznego w Europie,
z ponad 25 000 nowo zdiagnozowanych przypadków zakażeń zgłoszonych w 2006 r. w 29
krajach Europy (z wyjątkiem Włoch, Hiszpanii i Liechtensteinu), co wpływa na ogólny
wskaźnik incydencji, który wynosi 6 na 100 000. Różnorodność epidemiologiczną zakażeń
HIV obserwuje się we wszystkich krajach. Zwiększoną liczbę przypadków HIV zauważono w
niektórych krajach europejskich, głównie w Estonii, na Łotwie, w Luksemburgu, w Portugalii
i Wielkiej Brytanii.
Kontakty heteroseksualne były najczęstszą (53%) drogą przenoszenia się zakażeń HIV (53%),
37% zakażeń stanowiły zakażenia wśród populacji MSM (mężczyzn mających seks z
mężczyznami). Duża liczba osób HIV+ w UE nadal jest nieświadomych swojego zakażenia.
Epidemia HIV w Europie ma charakter niejednorodny i nawet w sąsiadujących z Polską
państwach przybiera zdecydowanie różne formy. W Europie Środkowej i Skandynawii
pozostaje na stałym poziomie, a do nowych zakażeń dochodzi tam najczęściej już nie drogą
iniekcji środków psychoaktywnych, ale poprzez kontakty seksualne. Z kolei w Europie
Wschodniej, głównie na terytorium Federacji Rosyjskiej, na Ukrainie i w Państwach
Bałtyckich, obserwuje się lawinowy wzrost zakażeń HIV i umieralności na AIDS głównie w
populacji osób stosujących środki psychoaktywne w iniekcjach. Sytuacja w tych państwach
przybrała zatrważające rozmiary, zbliżone swoją wielkością do rozmiarów epidemii w krajach
afrykańskich.

Zakażenia HIV na świecie
33 mln osób żyjących z HIV [30–36 mln], 2007
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