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Приходько Вікторія Юріївна наро-
дилась 29 грудня 1967 року. У 1985 році 
закінчила середню школу з «золотою 
медаллю», а у 1991 році з відзнакою за-
кінчила Національний медичний уні-
верситет імені О.О. Богомольця (ліку-
вальний факультет). З 1991 до 1999 року 
працювала в ДУ «Інститут геронтології 
імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН Украї-
ни». З 1994 року – кандидат медичних 
наук. З 1999 року Вікторія Юріївна 
працювала на кафедрі терапії і геріатрії 
НМАПО імені П.Л. Шупика на посадах 
асистента, доцента, а з 2007 року – про-
фесора кафедри. У 2006 році В.Ю. При-
ходько було присвоєно вчений ступінь 
доктора медичних наук зі спеціальнос-
ті «Кардіо логія».  

Приходько Вікторія Юріївна – відо-
мий український вчений, педагог, яка ба-
гато років працювала на кафедрі терапії 

і геріатрії Інституту сімейної медицини. Під її керівництвом виконано 4 кандидат-
ські дисертації. Автор понад 300 наукових праць, в тому числі 8 монографій і на-
вчальних посібників. Її наукові розробки були спрямовані насамперед на оптимі-
зацію лікування артеріальної гіпертензії. Вікторія Юріїв на була чудовим лікарем. 
Тривалий час вона входила до Вченої ради Інституту сімейної медицини НМАПО 
імені П.Л. Шупика. 

Добре ім’я Вікторії Юріївни Приходько, відомого науковця, лікаря, педагога 
української вищої школи, назавжди залишиться в пам’яті наукової медичної спіль-
ноти і освітян.

Висловлюємо глибоке щире співчуття рідним, близьким та друзям.
Світла пам’ять про Вікторію Юріївну збережеться в наших серцях…

 Редакційна рада та колеги

Вікторія Юріївна Приходько 
(1967−2017)

12 вересня 2017 року пішла з життя відомий вчений і лікар, професор 
кафедри терапії і геріатрії Інституту сімейної медицини Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, доктор 
медичних наук, професор Приходько Вікторія Юріївна. 
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