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DR LEFTER MANTSE – A WORLD-RENOWNED 
AESTHETIC SURGEON 

 

 
Dr. Lefter Mantse is a child refugee from the Greek Civil War who, in 1948, was taken 

away from his family and home and sent over the Greek border to Eastern Europe. He is 
one of those little giants who went through hell in Macedonia, walked over the Macedonian 
mountains, through Europe and all over the world but wherever he was he never forgot the 
village he came from in that part of Macedonia. 

Even though he is a world-renowned surgeon of cosmetic and plastic surgery, Dr. 
Lefter Mantse has never forgotten his Macedonian origin. For more than two decades with 
his correspondence and articles he has been promoting the truth about Macedonia. Since 
Macedonia’s independence in 1991 to this day, he has been involved in the struggle for 
Macedonia’s recognition. He wrote letters to the Security Council (1992) and corresponded 
with a number of prominent people in the political arena, including former British Prime 
Minister Tony Blair who assured Lefter that Macedonia would receive EU candidate status. 
He also corresponded with Van der Stoel, Solana, Robertson, as well as government 
ministers from Hungary, Canada and Australia. 

Lefter Mantse was born on September 29, 1935 in the village Zagorichani, Kostur 
Region, Aegean Macedonia. He was the fifth of six children in the Dzhidrov family. 

In April 1945, Lefter’s father Metodi, along with 72 other men from his village, was 
arrested by the Monarcho-Fascists, sentenced to 101 years in prison and sent to the Aegean 
island concentration camps (1945-1961). 

During the Greek Civil War, Lefter’s mother Alexandra (Tsana) and three of his 
brothers (Dimitar, Stevo and Harila) were killed while serving as partisans. Lefter was raised 
by his aunt Iana Mantseva (his mother’s sister) and his uncle Stevo, from whom he took his 
surname Mantse. 
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Zagorichani 

 
When the Greek Monarcho-Fascist government began to heavily bomb the 

Macedonian villages in 1948, during the Greek Civil War, Lefter, along with other 
Macedonian children from the Aegean part of Macedonia, was evacuated into Eastern 
Europe. Lefter was thirteen-years-old when he was taken. With all the children fleeing his 
village, Lefter traveled through the Prespa village Liuboino and landed in Bitola, from where 
he was taken to Budapest in Hungary. A few months after he arrived in Budapest, the 
refugee children were distributed in shelters in several towns and villages and so were Lefter 
and a group of 21 children from his village Zagorichani. During his stay in Hungary Lefter 
completed his primary and secondary education and then, as an exceptional athlete, he 
graduated from the Faculty of Physical Education (1955-1959). Immediately afterwards, after 
developing a great love of medicine, in 1959 he enrolled in the Faculty of Medicine at the 
University of Debretsen. After graduating with honours in 1965, Lefter was employed as an 
assistant doctor for four years until he passed his exams in October 1969 and obtained the 
title assistant professor. 

In 1973, Lefter was sent to the University of Kiev in the then USSR and, after his breast 
cancer study was published in Germany, in April of the same year, he was invited to attend 
the leading Finsen Cancer Research Institute in Copenhagen, Denmark where he spent two 
months. After that he decided to continue his specialization in Canada. 

Lefter arrived in Canada in June 1973. The publication of his studies in internationally 
renowned medical journals allowed him to obtain a permanent residence visa from the 
Canadian authorities, after which he began the battle to bring his family. Six long months 
later the Hungarian government allowed his wife and two sons to leave. 

His qualifications, however, weren’t recognized in Canada so he had to start all over. 
He spent the next two years writing American exams, and from 1975 to 1979 he worked in 
the Department of General Surgery at the University Clinic of Ottawa. 
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Ottawa 

 
In 1979 Lefter passed the Canadian Surgical Exams and in 1980 opened the first 

private cosmetic surgery clinic in Ottawa. 
After coming to the conclusion that he wouldn’t be able to contribute much more to 

cosmetic surgery, Lefter began to travel the world visiting well-known specialists in the field. 
After gathering the necessary knowledge he needed he began to work as a hair transplant 
specialist as well as in liposuction, face, eye and chest plastic surgery. 

In 1984 Lefter went to Cannes to attend the First World Congress on Liposuction 
Plastics, after which he began performing surgery. His name appeared in the Canadian 
media and in 1986 he wrote the first introduction to liposuction, which is also the first such 
article in the field of cosmetic surgery in Canada. 

In 1986 Lefter went to Budapest where he gave a lecture on cosmetic surgery. His 
articles on liposuction appeared in Canadian, Hungarian and French medical journals. After 
1987 Lefter gave several lectures on this topic around the world and doctors from all over 
the world came to him for free training. 

Lefter also trained the first Hungarian and Macedonian plastic surgeons. At the Clinic 
for Plastic Surgery in Skopje, in 1995, Dr. Lefter Mantse, in collaboration with the now late 
Professor Dr. A. Mishkovski, performed the first liposuction and hair transplant operations. 
After that Lefter collaborated with other Macedonian colleagues and performed operations at 
the private clinic “Re Medika”. 

In 2002, together with his son, Lefter opened the International Hair Transplant Clinic 
“Atlantic” in Budapest (Atlantik Hajatultetesi Klinika, Budapest) and simultaneously operated 
in Canada, Hungary and Skopje.  

Lefter has two sons, Robert who is chairman of M2 Capital of London in the United 
Kingdom and Tony who runs a hair transplant clinic in Budapest, Hungary. 

By 2006 Dr. Lefter Mantse had performed more than 5,000 hair transplants, 
liposuctions, breast augmentations and face and eye augmentations in Canada alone. 

Lefter’s name and accomplishments have also been recorded in the Macedonian 
encyclopedia with two pages of information.  
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Dr. Lefter Mantse has also published articles on aesthetic surgery in Hungarian, 
German, Canadian, American and French medical journals. His first articles were published 
in Canadian and Hungrarian medical journals. He also wrote his first book on liposuction 
entitled “BODY SCULPTURE THROUGH LIPOSUCTION” in Canada. 

Dr. Lefter Mantse has given lectures on liposuction and facelifts around the world from 
Los Angeles to Paris and from San Francisco to Manila. 

Dr. Lefter Mantse is a member of several reputable societies and institutions including 
The Royal College of Surgeons of Canada; The International Society of Cosmetic Surgery 
and The American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery. He is also a 
founding member of The American Academy of Cosmetic Surgery and The International 
Society of Hair Restoration Surgery. 

 

 
    Budapest 

 
It is important to note that Dr. Lefter Mantse has authored a number of scientific papers 

published worldwide. At the same time, he is the author of the work “Cultural Behaviour”, the 
autobiography “The Road to the Top” and his latest book entitled “My Struggle for the Name 
Macedonia”. 

The monograph “The Road to the Top” (2015) is an autobiographical work written in 
Macedonian, with 460 pages and a large number of photographs. Here he appears as a 
curious travel writer and engaged reporter who chronicles everything he remembers from his 
many years of traveling, meetings and farewells. The autobiography contains many 
documents from the meetings and correspondence he had with many prominent people from 
around the world. He has also collected a great deal of important information on Macedonia, 
Canada, the world, as well as texts from his life as a surgeon, humanitarian and world 
traveler. 

It was emphasized during the promotion of his autobiographical works that Dr. Lefter 
Mantse was born in Aegean Macedonia, grew up in Budapest and lives in Ottawa. However, 
even though he crisscrossed the entire world, he always felt like a Macedonian everywhere 
he went. 
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And, as was rightly said, Dr. Lefter Mantse is one of the great famous defenders of the 
name Republic of Macedonia, the truth about the Macedonian people and all of ethnic 
Macedonia. 
 

 

By SLAVE KATIN 

 

Translated by Risto Stefov  

 Лефтер Методиев-Манче е познат светски естетски хирург, трансплантер и универзитетски 
професор. Тој е еден од малите великани, кои го поминаа македонскиот дел од пеколот, ги 
изодеа македонските планини, Европа и светот, но никогаш не заборавија дека се Македонци. 
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Д-Р ЛЕФТЕР МАНЧЕ – ЕСТЕТСКИ ХИРУРГ ОД 
СВЕТСКИ ГЛАС 

 
 

ИСЕЛЕНИЦИ ОД КАНАДА ВО ДЕЛОТО „МАКЕДОНСКИ  
ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ“ ОД СЛАВЕ КАТИН 

 
Д-р Лефтер Манче е еден од малите великани, кои го поминаа македонскиот дел од 

пеколот, ги изодеа македонските планини, Европа и светот, но никогаш, каде и да се, не 
заборавија дека тие им припаѓаат на своите села, градови и на својата родна грутка 
Македонија. Како Македонец и патриот, д-р Манче често учествувал со помош за 
добротворни цели на институции и поединци во Македонија. 

Иако е познат светски хирург за естетска и пластична хирургија, д-р Лефтер Манче 
никогаш не го заборавил своето македонско потекло. Повеќе од две децении тој со 
својата кореспонденција ја промовира вистината за Македонија. Од осамостојувањето на 
Македонија во 1991 година, па сè до денес, тој се вклучува во борбата за признавање на 
Македонија. Пишува писма до Советот за безбедност (1992) и има преписка со бројни и 
значајни личности на политичката сцена, меѓу кои и со поранешниот премиер на Велика 
Британија, Тони Блер, кој го уверува дека Македонија ќе го добие кандидатскиот статус 
на ЕУ. Тој се допишува со Ван дер Штул, Солана, Робертсон, како и со други владини 
министри на Унгарија, Канада и Австралија. 

Лефтер Методиев-Манче е познат светски естетски хирург, трансплантер и 
универзитетски професор. Тој е еден од малите великани, кои го поминаа македонскиот 
дел од пеколот, ги изодеа македонските планини, Европа и светот, но никогаш не 
заборавија дека се Македонци. 

Лефтер Манче е роден на 29 септември 1935 година во село Загоричани, Костурско, 
егејскиот дел на Македонија. Се родил како петто (од шест) дете во семејството Џидрови. 
Неговиот татко Методи, заедно со 72 мажи од селото бил затворен од 
монархофашистите во април 1945 година и осуден на 101 година робија на егејските 
острови (1945 - 1961). 

Во текот на Ѓраѓанската војна во Грција, неговата мајка Александра (Цана) и 
тројцата браќа (Димитар, Стево и Харила) загинале како партизани, а Лефтер го 
одгледувале неговата тетка Јана Манчева (сестра на мајка му) и тетинот Стево, по кои го 
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носи и презимето. 
 

 
Загоричани 

 
По жестоките бомбардирања на македонските села во 1948 година, заедно со други 

деца од егејскиот дел на Македонија, Лефтер како тринаестогодишник бега преку 
преспанското село Љубојно и Битола во Будимпешта, Унгарија. Неколку месеци по 
доаѓањето во Будимпешта, децата бегалци биле распределени во прифатилишта во 
повеќе градови и села во Унгарија, а Манче бил со група од 21 дете од Загоричани. 

Во Унгарија, Лефтер Манче завршил основно и гимназиско образование, а потоа 
како добар спортист го завршил Факултетот за физичка култура (1955-1959). Веднаш 
потоа ја остварил големата љубов кон медицината . Во 1959 година се запишал на 
Медицинскиот факултет на Универзитетот во Дебрецен. По дипломирањето со одличен 
успех во 1965 година, Лефтер Манче, најпрво, работи четири години како помошник 
доктор, а по положувањето на испитите во октомври 1969 година и со стекнувањето на 
титулата доцент,  работи како асистент-професор на Универзитетската хируршка 
клиника. 

Во 1973 година, тој бил испратен од Универзитетот во Киев, тогашен СССР, и откако 
се појавила неговата студија за рак на дојката во Германија, во април истата година бил 
поканет на водечкиот Институт за истражување на ракот Финсен во Копенхаген, Данска. 
Таму останал два месеца, а потоа решава својата специјализација да ја продолжи во 
Канада. 

Во јуни 1973 година, Лефтер Манче емигрирал во Канада. Објавувањето на 
неговите студии во меѓународни реномирани медицински списанија, му овозможуваат од 
канадските власти да добие трајна виза за престој, по што ја започнал битката да го 
доведе и своето семејство. По долги шест месеци, унгарската влада дозволила неговата 
сопруга и двата сина да дојдат во Канада. 
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Отава 
 

Меѓутоа, во Канада не му биле признати испитите, па морал да почне од почеток. Во 
текот на наредните две години ги положува американските испити, а од 1975 до 1979 
година работи на Катедрата за општа хирургија на Универзитетската клиника во Отава. 
Во 1979 година ги положил канадските хируршки испити и во 1980 година Лефтер Манче 
ја отворил првата приватна клиника за естетска хирургија во Канада. 

Согледувајќи дека може многу повеќе да придонесе во естетската хирургија, почнал 
да патува по светот, посетувајќи познати специјалисти од оваа област. Тој го собира 
потребното знаење, по што почнува да работи како оператор-специјалист за 
трансплантација на коса, липосукција, пластика на лице, на очи и на гради. 

Во 1984 година заминал за Кан каде присуствувал на Првиот светски конгрес на 
пластичари за липосукција, по што започнал да извршува хируршки интервенции. 
Неговото име се појавило на канадските медиуми, а во 1986 година го пишува првиот 
вовед по липосукција кој истовремено е прва ваква статија од областа на естетската 
хирургија во Канада. 

Истата година во Будимпешта, одржал предавање на оваа тема, а неговите написи 
за липосукција се појавуваат во канадските, унгарските и француските медицински 
списанија. По 1987 година, на оваа тема Лефтер Манче одржал повеќе предавања ширум 
светот, а доктори од целиот свет доаѓале кај него бесплатно да се обучуваат. 

Д-р Манче ги обучувал и првите унгарски и македонски пластични хирурзи. Во 1995 
година, на Клиниката за пластична хирургија во Скопје, д-р Лефтер Манче во соработка 
со сега веќе починатиот проф. д-р А. Мишковски, ги извршил првите операции за 
липосукција и трансплантација на коса. Потоа соработува и со други македонски колеги, а 
вршел операции и на приватната клиника „Ре Медика”. 

Во 2002 година, заедно со син му ја отворил и меѓународната Клиника за 
трансплантација на коса „Атлантик” во Будимпешта (Atlantik Hajatultetesi Klinika, 
Budapest), па оперирал паралелно во Канада и Унгарија, како и во Скопје. Д-р Лефтер 
Манче до 2006 година, само во Канада извршил повеќе од 10.000 оперативни зафати на 
трансплантација на коса, липосукција, естетика на гради, пластика на лице и очи. 

Член е на угледните друштва и институции: The Royal College of Surgeons of Canada; 
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The International Society of Cosmetic Surgery; The American Academy of Facial Plastic & 
Reconstructive Surgery и член основач на The American Academy of Cosmetic Surgery и 
на The International Society of Hair Restoration Surgery. 

 

 
    Будимпешта 

 
Значајно е да се одбележи дека д-р Лефтер Манче е автор на голем број научни 

трудови објавени во светот. Во исто време, тој е автор и на делото „Културно 
однесување” на автобиографијата „Патот до врвот” и на најновата книга „Мојата борба за 
македонското име“. 

Монографијата „Патот до врвот” (2015) е негово автобиографско дело на 
македонски јазик, со 460 страници и со голем број на фотографии,. Тој во делото се 
јавува како љубопитен патеписец, ангажиран репортер на сè она што го памети на своите 
многугодишни патувања, средби и разделби. Во автобиографијата се дадени бројни 
документи за средбите и преписките со голем број видни личности од светот, бројни 
значајни податоци за Македонија, за Канада, за светот, текстови од неговиот живот како 
хирург, хуманист и светски патник. 

На промоцијата на неговото автобиографско дело беше нагласено дека д-р Лефтер 
Манче е роден во Егејска Македонија, израснал во Будимпешта, а живее во Отава. 
Меѓутоа, иако тој го прокрстарил целиот свет, секаде се чувствувал како Македонец. 
Затоа, со право се вели дека д-р Лефтер Манче е еден од големите познати бранители 
на уставното име на Република Македонија и на вистината за македонскиот народ и 
етничка Македонија. 
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 Пишува: СЛАВЕ КАТИН 
 
 

 
 


