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під приємстві «Свенас», де отримав нову професію — «Спе�
ціаліст із методу Фоля» (електропунктурна діагностика та
лікування за Фолем). Із 1989 р. він присвятив себе вивчен�
ню, вдосконаленню та впровадженню у лікарську практику
найновіших наукових досягнень, а саме інформаційних тех�
нологій, серед яких вегето�резонансний тест (діагностика і
лікування) за Шиммелем, біорезонансна терапія (ендогенна
й екзогенна), комп’ютерна діагностика на апараті «Діакор»,
електропунктурна діагностика за Овсипяном тощо.

У 1993 р. Орест Богданович зареєстрував і очолив
ТзОВ «Львівський науково�практичний центр «Біомед»,
який став основою компаній «Біомед». 

Нині франчайзингова компанія «Біомед» — це багатоп�
рофільний медичний центр, мережа аптек та оптик. Основ�
ною метою її діяльності є створення світу здорових та
красивих людей. Медичний центр спеціалізується на неме�
дикаментозних методах покращення здоров’я. Серед них —
інформаційні технології, голкорефлексотерапія, гомео�
патія, мануальна терапія, сеанси електро�, фоно�, світло�,
магніто�, механотерапії, різні види масажу, сучасні техно�
логії косметології, дієтотерапія, загартовування в ополонці,
системні комплекси фізичних вправ.

Як директор аптечної мережі, О. Б. Пронів продемон�
стрував і свої новаторські здібності, наприклад, у 1997 р.
вперше у Львові запровадив продаж та облік ліків, що здійс�
нюється з допомогою комп’ютера, а також відкрив першу
у Західній Україні аптеку�супермаркет тощо. Протягом
1999–2004 рр. керував першою «Ароматною аптекою».
Обіймаючи керівні посади, він завжди відчуває відпо�
відальність за підлеглих та клієнтів і працює на результат.
Українець не лише за місцем народження, а й за духом,
постійно обстоює національні інтереси країни.

Удостоєний низки нагород, серед яких медаль та диплом
«Лідер успіху», кубок «Світ здорових та красивих людей».

Орест Богданович підтримує зв’язок з alma mater,
зокрема відвідує зустрічі випускників та в колі товаришів
студентських років згадує своїх наставників, імена яких
проніс у серці через роки... 

Його сини теж закінчили ЛНМУ імені Данила Галиць�
кого: старший, Тарас, — лікувальний факультет, молодший,
Олесь, — фармацевтичний. Загалом у родині Ореста Бог�
дановича є випускники практично всіх факультетів цього
славного університету.
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Народився 15 грудня 1955 р. у м. Стрий, що на Львів�
щині. Батько, Богдан Юрійович, був директором Стрийсь�
кої ветбаклабораторії, а мама, Ірина Іванівна, — вчителем
математики.

Коли настав час обирати професію, Орест Пронів ва�
гався між фахом лікаря та … музиканта. Адже свого часу
він закінчив музичну школу, під час навчання в якій грав у
шкільному симфонічному оркестрі та разом з ансамблем
юних скрипалів гастролював Україною. Але хвороба дідуся
та мами поставила останню крапку у виборі професії.
В 1973 р. О. Б. Пронів закінчив школу із золотою медаллю
та вступив до ЛДМІ. Успішно поєднував навчання із робо�
тою у неврологічному відділенні. Влітку працював у буді�
вельних загонах, обіймаючи посади головного лікаря та
відшліфовуючи власні професійні якості.

Після закінчення інституту Орест Богданович прохо�
див інтернатуру за фахом «Неврологія», а потім протягом
восьми років працював на кафедрі неврології ЛДМІ під
керівництвом акад. П. Г. Скочія. Це були найцікавіші
роки — період становлення кваліфікованого невролога,
наукового працівника і професійного педагога. Він створив
найкращий в Україні кабінет нейрофізіології, де прово�
дилися наукові дослідження з електро�, рео�, ехоенцефало�
графії, доплеросонографії, нейроміографії.

За час роботи на кафедрі О. Б. Пронів написав 23 на�
укові праці, зокрема три монографії, отримав патент на
винахід та три патенти на рацпропозицію з діагностики й
лікування захворювань нервової системи. Крім того, ак�
тивно проводив експерименти з перфузії ліквору, лабора�
торні дослідження нейромедіаторних систем.

Орест Пронів часто залишався на нічні чергування,
працював консультантом у відділеннях реанімацій Львів�
ських обласних (клінічної та інфекційної) лікарень. Вико�
риставши неоціненний досвід та особисті наукові здібності,
розробив унікальну систему лікування набряку головного
мозку з трансорбітальною вентрикулопункцією та подаль�
шою перфузією ліквору.

У 1987 р. Орест Богданович був запрошений на посаду
невролога у Центральну клінічну лікарню № 6. Упродовж
трьох років очолював відділення болю нейрохірургічного
профілю. Додатково опанував і широко застосовував у що�
денній практиці методи голкорефлексотерапії та мануальної
терапії, зацікавився гомеопатією. О. Б. Пронів пройшов
конкурс, за результатом якого отримав можливість навчатися
і працювати у Спільному австрійсько�американському




