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Према  проценама СЗО и UNAIDS-а у свету je крајем 2011. године 34 милиона особа живело 
са HIV-ом (31,4–35,9 милиона), што је за 16% више у односу на 2001. годину (29,4 
милиона). Од  процењених 34 милиона особа које су живеле са HIV-ом крајем 2011. преко 3 
милиона су деца млађа од 15 година, а скоро 5 милиона су млади узраста 15–24 године (75% 
младих инфицираних HIV-ом живи у подсахарској Африци).  

Процењена преваленција HIV инфекције крајем 2011. године у свету је била 0,8% у 
популацији одраслих узраста 15–49 година, делимично због пораста броја особа 
новоинфицираних HIV-ом, а превасходно због значајно продуженог животног века особа 
које живе са HIV-ом, посебно у неразвијеним и средње развијеним земљама услед веће 
доступности ефективне антиретровирусне терапије. Процене указују да је крајем 2011. 
године више од 8 милиона особа инфицираних HIV-ом било на антиретровирусној терапији 
у неразвијеним и средње развијеним земљама, што је рекордан пораст од чак 20% за само 
годину дана, тј. у односу на 2010. годину (6,6 милиона), али то је тек нешто више од 
половине (54%) од процењених 14,8 милиона особа инфицираних HIV-ом којима је лечење 
било потребно.  

Процењено је да је током 2011. године 1,7 милона људи умрло од последица HIV инфекције 
у свету, што представља смањење за више од 25% у односу на процењених 2,3 милиона  
умрлих 2005. године. Процене указују да је од 1995. године преко 14 милиона година 
живота спашено у неразвијеним и средње развијеним земљама услед доступне 
антиретровирусне терапије.  

Као и претходне године, процењено је да је током 2011. године 2,5 милиона особа 
новоинфицирано HIV-ом у свету (7000 дневно), што је 20% мање у односу на 2001. годину, 
укључујући 330.000 деце (за 24% мање у односу на 2009. годину). Од процењених 2,5 
милиона особа новоинфициарних HIV-ом током 2011. године, половина су жене, а чак 40% 
су млади узраста 15–24 године (2400 младих новоинфицираних HIV-ом сваког дана), при 
чему је стопа инфекције двоструко већа међу девојкама у односу на младиће. 

Жене чине половину свих особа које живе са HIV-ом на светском нивоу, при чему у  
подсахарској Африци жене чине 60% свих HIV позитивних особа. 

Подсахарска Африка и даље је најтеже погођен регион у свету, при чему се процењује да је 
у њој живело 69% свих особа инфицираних HIV-ом у свету (23,5 милиона, од којих је преко 
3 милиона деце млађе од 15 година, односно процењује се да је 4,9% популације 
инфицирано HIV-ом), премда овде живи тек 12% светске популације. Само у 2011. години 
процењује се да је 1,7 милиона особа новоинфицирано HIV-ом (25% мање у односу на 2001. 
годину), а да је 1,2 милиона лица је умрло од AIDS-а у овом региону (70% свих умрлих у 
свету 2011. године, али то је значајна редукција у односу на процењених 1,8 милиона 
умрлих 2005. године). Антиретровирусну терапију је крајем 2011. добијало 6,2 милиона HIV 
позитивних особа (62% од свих особа у потреби), што је значајан пораст у односу на 
100.000  крајем 2003. године.  



Кариби су други регион после подсахарске Африке у комe је процењена највиша 
преваленција HIV инфекције од 1% (процењује се да је 230.000 особа живело са HIV-ом 
крајем 2011. године). Процењено је да је током 2011. године 13.000 особа новоинфицирано 
HIV-ом (42% мање у односу на 2001. годину), док  је 10.000 особа умрло од AIDS-а у овом 
региону (50% мање у односу на процењен број умрлих током 2001. године, превасходно 
због високог обухвата савременом антиретровирусном терапијом од 67%). 

У региону Азије где живи 60% светске популације процене указују да је скоро 5 милиона 
особа живело са HIV-ом крајем 2011. године (процењена преваленција HIV инфекције је 
0,2%), укључујући 370.000 људи новоинфицираних HIV-ом, односно 309.000 особа умрлих 
од AIDS-а током 2011. године. 

У региону северне Америке процене указују да је 1,4 милиона особа живело са HIV-ом 
крајем 2011. године (процењена преваленција HIV инфекције је 0,6%), а да је 51.000 особа 
била новоинфицирана HIV-ом (мање од 100 деце), те да је 21.000 особа умрла од AIDS-а 
током 2011. године. 

У региону латинске Америке процењује се да  је 1,4 милиона особа живело са HIV-ом 
крајем 2011. године, односно процењена преваленција HIV инфекције је била 0,4%. 
Процене указују да је у овом региону током 2011. године било 83.000 особа 
новоинфицираних HIV-ом, а да је 54.000 особа умрло од AIDS-а.  

У региону источне Европе и централне Азије процењује се да је крајем 2011. године 1,4 
милиона људи  живело са HIV-ом (процењена преваленција HIV инфекције је 0,8%) што је 
скоро четвороструко више у односу на 2001. годину (око 400.000 људи). Од овог броја 
преко 90% особа живи у Руској Федерацији и у Украјини, где је процењена преваленција 
HIV инфекције виша од 1%. Процењује се да је 140.000 особа новоинфицирано HIV-ом у 
овом региону током 2011. године. Процењених 92.000 особа умрлих од АIDS-а у 2011. 
години (за 21% више у односу на 2005. годину) указује на незадовољавајући обухват 
антиретровирусном терапијом особа које живе са HIV-ом у овом региону.  

У региону западне и централне Европе континуирано расте број људи који живе са HIV-ом 
углавном услед продуженог животног века као резултата широко доступне комбиноване 
антиретровирусне терапије, али и пораста новодијагностикованих  случајева HIV инфекције 
стечене сексуалним путем у земљама западне Европе од 2002. године. Процењује се да је у 
овом региону крајем 2011. године 900.000 особа живело са HIV-ом (процењена 
преваленција HIV инфекције је 0,2%). Такође, процењује се да је 30.000 особа 
новоинфицирано HIV-ом, а да је 7000 умрло од последица HIV инфекције током 2011. 
године. 
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