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Advanced International Pediatric Cardiology Capacity Building Workshop
Executive Summary

PCHF in collaboration with TZP trust held a 3-day advanced International Paediatric Cardiology Capacity Building Workshop in Multan from the 26th of 

September till the 29th of September.

AIM

The aim of this workshop was to help local paediatric cardiology teams in Children Hospital Multan and Multan Institute of Cardiology to get up to date on the 

latest techniques in interventional cardiology being practiced worldwide. They also got to work alongside two exceptional doctors, whom they were able to 

learn a great deal from.

TEAMS

- Sidra Medical Team from Doha, Qatar

- Children Hospital Complex Multan Team

- Chaudhary Pervaiz Elahi Institute of Cardiology Team

- Taarey Zameen Par Team

- Pakistan Children Heart Foundation Team

PATIENTS

The Patients selected for treatment during this workshop were registered by Children's Hospital Multan and CPEIC Multan. Their ages ranged from 2 – 14 years. 

A total of 32 children were shortlisted after screening, out of which 23 were then selected for treatment and all had successful interventions carried out by the 

teams.

FINANCIAL COST

The cost of the mission was divided into Medical Cost (Medicine/Disposables), Lodging and Food cost, Logistical cost of Qatar Team. Total cost of the medical

mission came out to est. Rs. 4,747,200 (USD 30,350). The Medical cost was shared between PCHF and TZP Trust, TZP was responsible for all food and Lodging 

whereas PCHF covered the logistics of the Qatar Team.



SIDRA Team

Dr. Younes Boudjemline

Director of the Catherization 

Laboratories, Heart Center, Sidra 

Medicine, Doha, Qatar.

Dr. Saif Ur Rehman

Senior Paediatric Cardiac 

Anaesthesiologist, Sidra Medicine, 

Doha, Qatar.



Taarey Zameen Par is a private non-profitable organization 

initiated in Multan. It aims to serve for the sake of Allah (SWT). 

TZP is currently working on 4 Major projects.

Old Age Home: Idara old age home, Aafiyat social welfare for 

both men and women, where it provides clothing, health care, 

utilities, bedding, many recreational facilities and frequent 

outdoor trips.

Free Food, Medicine and Clothing: Free food to attendants of 

those admitted in cardiology hospital Multan. Free medicines, 

clothing, ambulance service and aid in surgeries for the little 

‘TAAREY’ Zameen Par in children hospital Multan.

Education & Community Development: Imparting of 

education, grooming and promotion of the craft to the local 

people who belong to ‘jhugee’s’ (slum area families). It is also 

helping boost the self-esteem, religious and social awareness of 

these people.

“Rudaad” (Vocational Centre) : TZP started vocational center 

“Rudaad” and hired designers from prestigious universities all 

over Pakistan. They have been investing their time, efforts and 

teaching the importance (perseverance) of heritage and craft to 

locals by improving the workmanship and giving them 

platforms to share newfound knowledge with national and 

international markets and to contribute to their families’ 

incomes. Socially useful and productive work has been 

recommended as an integral part of their curriculum.

Taarey Zameen Par (TZP) Team

http://tzp.com.pk/old-age-home
http://tzp.com.pk/free-food-medicine-and-clothing
http://tzp.com.pk/education-community-development
http://tzp.com.pk/vocational-centre


We at PCHF are helping deserving children with 

Congenital Heart Disease (CHD) have a new 

lease on life by getting them the treatment they 

require. 

The main objectives of PCHF are:

i. Project CHHRI: To build a non-profit, 

specialized Children's Heart Hospital & Research 

Institute (CHHRI) which will serve as a center of 

excellence for pediatric cardiology in 

Pakistan. Misbah ul Haq serves as our brand 

ambassador.

ii. Project Mohsin: Financially supporting 

deserving and needful children with CHDs in 

getting their life-saving heart surgeries & 

interventions done.

iii. Raise Awareness & Advocacy of Children 

Heart diseases (CHDs) to the general public as 

well as policy makers.

iv. Capacity Building and Enablement of other 

hospitals through medical missions/workshops 

held at various hospitals all over Pakistan.

Pakistan Children's Heart Foundation (PCHF) Team



DAY 1



September 26, 2019 At Children Hospital Multan 
Peads Cardiology Dept



Patient 1
Iman Shabaz d/o M. Shahbaz 

7 Years (ASD Closure)



سال 7میں . میرا نام ایمان شہباز ہے، میرے والد کا نام محمد شہباز ہے، میں فیصل آباد میں رہتی ہوں

میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے نہ صرف میری . کی ہوں اور میرے دل میں سوراخ تھا اور اب نہیں رہا

مدد کی بلکہ آپ میرے جیسے اور بچوں کی بھی مدد کریں گے 

Iman Shabaz d/o M. Shahbaz 
7 Years (ASD Closure)

Before

After



Patient 2
Hamid Ali s/o Niazim Deen

9 Years (ASD Closure)



سال کا ہوں 9میں . میرا نام حامد علی ہے، میرے والد کا نام نیاظم دین ہے، میں فیصل آباد میں رہتا ہوں

میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے نہ صرف میری مدد کی . اور میرے دل میں سوراخ تھا اور اب نہیں رہا

بلکہ آپ میرے جیسے اور بچوں کی بھی مدد کریں گے 

Hamid Ali s/o Niazim Deen
9 Years (ASD Closure)

Before

After



Patient 3
Minahil d/o Ghulam Rasool 

9 Years (VSD Closure)



سال 9میں . میرا نام مناھل عمران ہے، میرے والد کا نام غھالم رسول ہے، میں فیصل آباد میں رہتی ہوں

میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے نہ صرف میری . کی ہوں اور میرے دل میں سوراخ تھا اور اب نہیں رہا

مدد کی بلکہ آپ میرے جیسے اور بچوں کی بھی مدد کریں گے 

Minahil d/o Ghulam Rasool
9 Years (VSD Closure)

Before

After



Patient 4
Muskan Shahzadi d/o Muhammad Arshad 

4 Years (Balloon Valvuloplasty + ASD 
Closure)



سال کی ہوں 4میں . میرا نام مسکان ہے، میرے والد کا نام محمد ارشد ہے، میں چنیوٹ میں رہتی ہوں

میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے نہ صرف میری مدد کی . اور میرے دل میں سوراخ تھا اور اب نہیں رہا

بلکہ آپ میرے جیسے اور بچوں کی بھی مدد کریں گے 

Muskan d/o M. Arshad 
4 Years (Pulmonary Vavuloplasty + ASD Closure)

Before

After



Patient 5
Rehana d/o Zawar Hussain

10 Years (ASD Closure)



سال کی ہوں اور 4میں . میرا نام ریحانا ہے، میرے والد کا نام ؟؟؟؟ ہے، میں فیصل آباد میں رہتی ہوں

میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے نہ صرف میری مدد کی بلکہ . میرے دل میں سوراخ تھا اور اب نہیں رہا

آپ میرے جیسے اور بچوں کی بھی مدد کریں گے 

Rehana d/o Zawar Hussain 
4 Years (ASD Closure)

Before

After



A total of 5 patients were treated on 

the first day (5 deserving)

Total no. of patients after first day - 5



DAY 2



September 27, 2019 At Multan Institute of 
Cardiology – Peads Cardiology Dept



Patient 6
Rafiullah s/o Abdul Qayyum 

12 Years (Balloon Valvuloplasty + ASD Closure)



12میں . ہے، میں ڈیرہ اسماعیل خان میں رہتٓا ہوںعبدل قیوم میرا نام رفیع ہللا ہے، میرے والد کا نام 

میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے نہ صرف . سال ٓکا ہوں اور میرے دل میں سوراخ تھا اور اب نہیں رہا

میری مدد کی بلکہ آپ میرے جیسے اور بچوں کی بھی مدد کریں گے 

Rafiullah s/o Abdul Qayyum 
12 Years (ASD Closure)

Before

After



Patient 7
Tehmina Shahid d/o Muhammad Shahid

10 Years (ASD Closure)



سال 7میں . میرا نام ایمان شہباز ہے، میرے والد کا نام محمد شہباز ہے، میں فیصل آباد میں رہتی ہوں

میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے نہ صرف میری . کی ہوں اور میرے دل میں سوراخ تھا اور اب نہیں رہا

مدد کی بلکہ آپ میرے جیسے اور بچوں کی بھی مدد کریں گے 

Tehmina Shahid d/o M. Shahid 
10 Years (ASD Closure)

Before

After



Patient 8
Sumaira d/o Ghulam Shabir 

13 Years (ASD Closure)



سال کی ہوں 13میں . سمیرا ہے، میرے والد کا نام غالم شبیر ہے، میں ِوہاڑی میں رہتی ہوںمیرا نام 

میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے نہ صرف میری مدد کی . اور میرے دل میں سوراخ تھا اور اب نہیں رہا

بلکہ آپ میرے جیسے اور بچوں کی بھی مدد کریں گے 

Sumaira d/o Ghulam Shabir 
13 Years (ASD Closure)

After

Before



Patient 9
Khadija Bibi d/o Habib Shah 

13 Years (ASD Closure)



سال کی ہوں اور 13میں . میرا نام خدیجہ ہے، میرے والد کا نام حبیب شاہ ہے، میں بنو میں رہتی ہوں

میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے نہ صرف میری مدد کی بلکہ . میرے دل میں سوراخ تھا اور اب نہیں رہا

آپ میرے جیسے اور بچوں کی بھی مدد کریں گے 

Khadija Bibi d/o Habib Shah 
13 Years (ASD Closure)

Before

After



Patient 10
Hammad s/o Mohammad Javed

9 Years (ASD Closure)



سال ٓکا ہوں اور 9میں . ہے، میرے والد کا نام محمد جاوید ہے، میں ُملتان میں رہتٓا ہوںمیرا نام حماد

میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے نہ صرف میری مدد کی بلکہ . میرے دل میں سوراخ تھا اور اب نہیں رہا

آپ میرے جیسے اور بچوں کی بھی مدد کریں گے 

Hammad s/o M. Javed
9 Years (ASD Closure)

Before

After



Patient 11
Muhammad Jaffar s/o Khadim Hussain 

5 Years (Coronary Artery Fistula Correction)



5میں . میرا نام محمد جعفر  ے، میرے والد کا نام خادم حسین ہے، میں ڈیرہ غازي خان میں رہتٓا ہوں

میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے نہ صرف . سال ٓکا ہوں اور میرے دل میں سوراخ تھا اور اب نہیں رہا

میری مدد کی بلکہ آپ میرے جیسے اور بچوں کی بھی مدد کریں گے 

Muhammad Jaffar s/o Khadim Hussain 
5 Years (CAF Correction)

Before

After



Patient 12
Haram Saleem d/o Muhammad Saleem 

2 Years (Coronary Artery Fistula Correction)



سال کی ہوں 2میں . میرا نام حرم سلیم ہے، میرے والد کا نام محمد سلیم ہے، میں خانیوال میں رہتی ہوں

میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے نہ صرف میری مدد کی . اور میرے دل میں سوراخ تھا اور اب نہیں رہا

بلکہ آپ میرے جیسے اور بچوں کی بھی مدد کریں گے 

Haram Saleem d/o M. Saleem 2 Years 
(CAF Correction)

Before

After



Patient 13
Naria d/o Nadir Khan 

2 Years (Coronary Artery Fistula 
Correction)



سال کی 2میں . میرا نام ناریہ ہے، میرے والد کا نام نادرخان ہے، میں ضلع موسی خیل میں رہتی ہوں

میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے نہ صرف میری مدد . ہوں اور میرے دل میں سوراخ تھا اور اب نہیں رہا

کی بلکہ آپ میرے جیسے اور بچوں کی بھی مدد کریں گے 

Naria d/o Nadir Khan 
2 Years (CAF Correction)

Before

After



A total of 10 patients were treated 

on the second day (8 deserving and 

2 affording)

Total no. of patients after second 

day - 15



DAY 3



September 28, 2019 At Multan Institute of 
Cardiology – Peads Cardiology Dept



Patient 16
Ayan Faisal s/o Faisal Bilal 

6 Years (VSD Closure with MFO)



06میں . ہے، میں ڈیرہ غازي خان میں رہتٓا ہوںفیصل بالل ہے، میرے والد کا نام آیان فیصل میرا نام 

میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے نہ صرف . سال ٓکا ہوں اور میرے دل میں سوراخ تھا اور اب نہیں رہا

میری مدد کی بلکہ آپ میرے جیسے اور بچوں کی بھی مدد کریں گے 

Ayan Faisal s/o Faisal Bilal 
06 Years (MFO Closure)

Before

After



Patient 17
Faryal d/o Khurram Shehzad 

4 Years (VSD Closure with MFO)



سال کی ہوں اور 4میں . ہے، میں ُملتان میں رہتی ہوںمیرا نام فلایر ہے، میرے والد کا نام خرم شہزاد 

ہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے نہ صرف میری مدد کی بلک. میرے دل میں سوراخ تھا اور اب نہیں رہا

آپ میرے جیسے اور بچوں کی بھی مدد کریں گے 

Faryal d/o Khurram Shehzad 
04 Years (MFO Closure)

Before

After



Patient 18
Ayesha Bibi d/o Rehmat Ullah 

5 Years (VSD Closure with MFO)



سال کی 05میں . ہے، میرے والد کا نام رحمت ہللا ہے، میں وزیرستان میں رہتی ہوںعائشہمیرا نام 

میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے نہ صرف میری مدد . ہوں اور میرے دل میں سوراخ تھا اور اب نہیں رہا

کی بلکہ آپ میرے جیسے اور بچوں کی بھی مدد کریں گے 

Ayesha Bibi d/o Rehmat Ullah 
05 Years (VSD Closure with MFO)

Before

After



Patient 19
Shanza Noor d/o Tanveer Hussain 

5 Years (VSD Closure with MFO)



سال 05میں. میرا نام شانزا نور ہے، میرے والد کا نام تنویر حسین ہے، میں ُمظفّرگڑھ میں رہتی ہوں

میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے نہ صرف میری. کی ہوں اور میرے دل میں سوراخ تھا اور اب نہیں رہا

مدد کی بلکہ آپ میرے جیسے اور بچوں کی بھی مدد کریں گے 

Shanza Noor d/o Tanveer Hussain 
05 Years (MFO Closure)

Before

After



Patient 20
Mohammad Anas s/o Abdul Hameed 

6 Years (VSD Closure with MFO)



سال ٓکا 6میں . ہے، میرے والد کا نام عبدل حمید ہے، میں رحیم یار خان میں رہتٓا ہوںمیرا نام محمد انس

میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے نہ صرف میری مدد . ہوں اور میرے دل میں سوراخ تھا اور اب نہیں رہا

کی بلکہ آپ میرے جیسے اور بچوں کی بھی مدد کریں گے 

Mohammad Anas s/o Abdul Hameed 
06 Years (MFO Closure)

Before

After



Patient 21
Mohammad Suleiman s/o Sharif Hussain 
3.5 Years (VSD Closure with MFO) (Patient 
of Dextrocardia)



3.5میں . میں رہتٓا ہوںہے، میرے والد کا نام شریف حسین ہے، میں ُمظفّرگڑھ میرا نام محمد سلیمان

میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے نہ صرف . سال ٓکا ہوں اور میرے دل میں سوراخ تھا اور اب نہیں رہا

میری مدد کی بلکہ آپ میرے جیسے اور بچوں کی بھی مدد کریں گے 

Mohammad Suleiman s/o Sharif Hussain 
3.5 Years (MFO Closure)

Before

After



Patient 22
Mohammad Ahmad s/o Muhammad Haqim

06 Years (VSD Closure with MFO)



6میں . میں رہتٓا ہوںہے، میں ڈیرہ غازي خانہے، میرے والد کا نام محمد حاکممیرا نام محمد احمد

میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے نہ صرف . سال ٓکا ہوں اور میرے دل میں سوراخ تھا اور اب نہیں رہا

میری مدد کی بلکہ آپ میرے جیسے اور بچوں کی بھی مدد کریں گے 

Mohammad Ahmad s/o Muhammad Haqim
06 Years (MFO Closure)

Before

After



A total of 8 patients were treated on 

second day (7 Deserving and 1 

Affording)

Total no. of patients after third day -

23



Financial cost of the medical mission

Category Description Est. Total Cost 

(Rs. / USD)

TZP Donations 

(Rs. / USD)

PCHF Donations 

(Rs. / USD)

Medical Devices 

and Disposables 

Cost

9 ASD Devices and 11 

MFO Devices + Wire

Rs. 4,177,500

($ 26,693)

Rs. 2,088,750

($ 13,346)

Rs. 2,088,750

($ 13,346)

Lodging and Food 

Cost

Hotel stay and 

Lunch/Dinner costs for 

whole team

Rs. 288,000

($1,840)

Rs. 288,000

($1,840)

Nil

Logistics of Qatar 

Team

Flight tickets from 

Doha to Multan and 

back.

Rs. 281,700

( $1,800)

Nil Rs. 281,700

( $1,800)

Total cost of the Medical Mission for 20 Deserving Kids & Capacity Building of 2 Hospitals:
PKR 4,747,200 ($ 30,353)



Would you be interested in contributing to future medical missions? 
Or Sponsor a child, help save a life. 

Visit our website or Facebook page

http://www.pchf.org.pk

http://www.tzp.com.pk

http://www.facebook.com/Chhri.org.pk

http://www/facebook.com/Taareyzameenpar

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172
http://www.facebook.com/Chhri.org.pk
http://www.pchf.org.pk/
http://www.tzp.com.pk/
http://www.facebook.com/Chhri.org.pk
http://www/facebook.com/Taareyzameenpar
http://www.tzp.com.pk/
http://www.tzp.com.pk/

