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નાણાાંકીય સહાય - ખર્ચ માટે સહાય 

 

જો તમને કૅન્સર હોય તો આ માહહતી ખર્ચ માટે સહાય મિશે છે. આ માહહતી આિરી લે છે: 

• પહરિહન ખર્ચ માટે સહાય 

• મિસ્ક્રિપ્શન અને અન્ય આરોગ્ય સાંબાંધી ખર્ચ માટે સહાય 

• માતામપતા માટે સહાય  

• ગ્ાાંટ અને લોન 

• મૅકમમલન (Macmillan) તમને કેિી રીતે મદદ કરી શકે છે 

• ગજુરાતી ભાષામાાં િધ ુમાહહતી 
• સાંદભચ અને આભારદશચન 

 

અમ ેઆશા રાખીએ છીએ કે આ તથ્યપિ તમારા િશ્નોના જિાબ આપશે.  

તમે મૅકમમલન કૅન્સર સપોટચ  (Macmillan Cancer Support) ને અઠિાહિયાના સાત હદિસ, 

સિારે 8 િાગ્યા થી રાિે 8 િાગ્યા સધુી ફ્રીફોન 0808 808 00 00 પર ફોન કરી શકો છો. અમારી 
પાસ ેદુભામષયા છે, તેથી તમે તમારી ભાષામાાં અમારી સાથે િાત કરી શકો છો. જ્યારે તમે અમન ે

ફોન કરો, ત્યારે અમન ેઅંગ્ેજીમાાં જણાિો કે તમને કઈ ભાષાની જરૂર છે  (કહો“ગજુરાતી”). 

ગજુરાતી ભાષામાાં macmillan.org.uk/translations પર કૅન્સર મિશે િધ ુમાહહતી ઉપલબ્ધ છે. 

 

Financial support – help 

with costs: Gujarati 
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પરિવહન ખર્ચ માટે સહાય 

• જો તમે ઓછી આિક ધરાિો છો, તો તમે તમારી સારિાર માટે હોસ્રપટલ સધુી મસુાફરીના 
ખર્ચ માટે સહાય મેળિી શકો છો. તમે તમારા બસ, ટે્રન અથિા ટેક્સી ભાિાના ખર્ચનુાં 
હરફન્િ મેળિી શકો છો. અથિા તમે પેટ્રોલ માટે ચકુિણી કરિામાાં મદદ માટે નાણાાં મેળિી 
શકો છો. કૅન્સરથી પીિાતા લોકો મોટાભાગની હોસ્રપટલોમાાં મન:શલુ્ક પાહકિંગ મેળિશ.ે િધ ુ

માહહતી માટે હોસ્રપટલના કમચર્ારીઓ સાથ ેિાત કરો. 

• કેટલાક વદૃ્ધ લોકો અને અક્ષમતા ધરાિતાાં લોકો માટે બસ, કોર્ અને ટે્રનની હટહકટ માટે 

ખાસ દર હોય છે. િધ ુમાહહતી માટે gov.uk અથિા nidirect.gov.uk ની મલુાકાત લો 

જો તમને હલન-ર્લન કરિામાાં સમરયાઓ હોય, તો તમે બ્લ ુબેજ મેળિિા માટે સક્ષમ હોઇ શકો 
છો. આનો અથચ એ છે કે તમારે જ્યાાં જિાનુાં હોય તેની નજીકની પાહકિંગની જગ્યાઓમાાં તમે પાકચ કરી 
શકો છો, જેમ કે હોસ્રપટલ અથિા સપુરમાકેટ. િધ ુજાણિા માટે, gov.uk અથિા 
nidirect.gov.uk ની મલુાકાત લો 

 

પ્રિસ્ક્રિપ્શન અને અન્ય આિોગ્ય સાંબાંધી ખર્ચ માટે સહાય 

• રકોટલેન્િ, િેલ્સ અને નૉધચનચ આયલેન્િમાાં, દરેક માટે મિસ્ક્રિપ્શન મન:શલુ્ક છે. જો તમે 

ઇંગ્લેંિમાાં રહતેા હો, તો કૅન્સરથી પીિાતા લોકો માટે મિસ્ક્રિપ્શન મન:શલુ્ક છે. તમારે એક 

ફોમચ ભરિાનુાં રહશેે, જે તમ ેતમારી GP સર્જરીમાાંથી મેળિી શકો છો. 

• િેલ્સ અને નૉધચનચ આયલનૅ્િમાાં, દરેક માટે મિગ અન ેકાપિની સહાય મન:શલુ્ક છે. ઇંગ્લેન્િ 

અને રકોટલેન્િમાાં, તે 16 િષચથી ઓછી ઉંમરના બાળકો અને ઓછી આિક ધરાિતા લોકો 
સહહત કેટલાક લોકો માટે મન:શલુ્ક છે. િધ ુમાહહતી માટે તમારા કૅન્સર નસચ અથિા િૉક્ટર 

સાથે િાત કરો. 

• NHS લો ઇનકમ રકીમ ઓછી આિક ધરાિતાાં લોકોન ેઆરોગ્ય ખર્ચ માટે સહાય કરે છે. 

આમાાં િેન્ટલ સારિાર, દૃસ્ક્ટટ પરીક્ષણો અને સારિાર મેળિિા માટેની મસુાફરી માટે 

સહાયનો સમાિેશ થાય છે. તે NHS અથિા નૉધચનચ આયલેન્િમાાં હલે્થ સમિિસ દ્વારા 
ર્લાિિામાાં આિે છે.  
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માતાપ્રપતા માટે સહાય  

• તમે કદાર્ સરકાર પાસેથી બાળ સાંભાળ ખર્ચ માટે કેટલીક સહાય મેળિી શકો છો. આમાાં 
કેટલીક મન:શલુ્ક બાળ સાંભાળ, અથિા બાળ સાંભાળ માટે ચકુિણી કરિામાાં મદદ કરિા 
માટે કેટલાક પૈસા શામેલ હોઈ શકે છે. તમે childcarechoices.gov.uk પર ઉપલબ્ધ 

મિમિધ િકારની સહાય મિશ ેજાણી શકો છો. તમે કોઈ ર્ૅહરટી અથિા તમારી રથામનક 

કાઉસ્ન્સલ પાસેથી પણ બાળ સાંભાળ ખર્ચ માટે મદદ મેળિી શકો છો.  

• જો તમારુાં બાળક રકલૂ જતુાં હોય, તો તે મન:શલુ્ક રકલૂ ભોજન મેળિી શકે છે. જો તમારી 
આિક ઓછી હોય, તો તમે રકલૂના કપિા અને શાળાએ આિિા જિા માટે ચકુિણી 
કરિામાાં મદદ મેળિી શકો છો. તમારી રથામનક કાઉસ્ન્સલ પાસેથી િધ ુમાહહતી મેળિો.  

 

ગ્ાાંટ અને લોન  

• મૅકપ્રમલન ગ્ાન્્સ (Macmillan Grants) એિા લોકો માટે નાની ચકુિણી છે જેમને કૅન્સર 

દ્વારા થતા િધારાના ખર્ચ માટે સહાયની જરૂર હોય છે. આ િધારાના કપિાાં હોઈ શકે 

અથિા હીહટિંગ બબલ ચકૂિિામાાં મદદ કરી શકે છે. મકૅમમલન ગ્ાન્્સ (Macmillan 

Grants) એિા લોકો માટે છે જેમની આિક અને બર્તનુાં રતર નીચુાં હોય. આનો અથચ છે: 

 

o જો તમે એકલાાં હો અને તમારી પાસ ેબર્તમાાં £6,000 થી ઓછી રકમ હોય, 

અથિા દાંપમત અથિા કુટુાંબ હો અને બર્તમાાં £8,000 થી ઓછી રકમ હોય. 

 

o તમે ભાડુાં, મોટચગેજ અને કાઉસ્ન્સલ ટેક્સ ચકૂિો પછી તમારી પાસે કુલ આિક 

ઓછી હોય. આનો અથચ એ છે કે એક એકલા વ્યસ્ક્ત માટે £170, દાંપમત અથિા બે 

લોકોના ઘરખર્ચ માટે £289 અને દરેક બાળક માટે £85 ની સાપ્તાહહક આિક. 

 

• તમે અન્ય સાંરથાઓ પાસેથી પણ ગ્ાાંટ અથિા લોન મેળિી શકો છો. ઉદાહરણ તરીકે, 

ર્ેહરટી સાંરથાઓ અથિા તમારી રથામનક કાઉસ્ન્સલ મદદ કરી શકે છે. 
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મૅકપ્રમલન (Macmillan) તમને કેવી િીતે મદદ કિી શકે છે 

મૅકમમલન (Macmillan) તમને અને તમારા પહરિારને મદદ કરિા માટે છે. તમે અહીંથી સહાયતા 
મેળિી શકો છો: 

• મૅકપ્રમલન (Macmillan) સપોટચ  લાઇન (0808 808 00 00). તમે તમારી ભાષામાાં અમારી 
સાથે િાત કરી શકો, તે માટે અમારી પાસે દુભામષયા છે. તમે જે ભાષાનો ઉપયોગ કરિા 
માાંગો છો, ફક્ત તે અમન ેઅંગ્ેજીમાાં જણાિો. અમે તબીબી િશ્નોના જિાબ આપી શકીએ 

છીએ, નાણાાંં ાંકીય સહાય મિશ ેમાહહતી આપી શકીએ છીએ અથિા તમારી લાગણી મિશે 
િાત કરી શકીએ છીએ. ફોન લાઈન અઠિાહિયાના 7 હદિસ, સિારે 8 િાગ્યા થી રાિે 8 

િાગ્યા સધુી ખલુ્લી છે. 

• મૅકપ્રમલન (Macmillan) વેબસાઇટ (macmillan.org.uk). અમારી સાઇટ પર કૅન્સર 

અને કૅન્સર સાથે જીિિા મિશ ેઘણી બધી અંગ્ેજી માહહતી ઉપલબ્ધ છે. અન્ય ભાષાઓમાાં 
િધ ુમાહહતી macmillan.org.uk/translations પિ ઉપલબ્ધ છે.  

• મારહતી અને સહાયક સેવાઓ. કોઈ માહહતી અને સહાયક સેિા પર, તમે કૅન્સર સહાય 

મનટણાાંત સાથે િાત કરી શકો છો અને લેબખત માહહતી મેળિી શકો છો. 
macmillan.org.uk/informationcentres પરથી તમારી નજીકનુાં કેન્ર શોધો અથિા 
અમન ેફોન કરો. તમારી હોસ્રપટલમાાં એક કેન્ર હોઇ શકે છે. 

• રથાનીય સહાયતા જૂથ – સહાયતા જૂથમાાં તમે અન્ય કૅન્સરગ્રત લોકો સાથે િાત કરી શકો 
છો. macmillan.org.uk/supportgroups પિ તમાિી નજીકમાાં એક જૂથ શોધો અથિા 
અમન ેફોન કરો. 

• મૅકપ્રમલન (Macmillan) ઓનલાઇન સમદુાય – તમ ેઅન્ય કૅન્સરગ્રત લોકો સાથ ે

macmillan.org.uk/community પિ ઓનલાઇન પણ વાત કિી શકો છો. 
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ગજુિાતી ભાષામાાં વધ ુમારહતી 

અમારી પાસે ગજુરાતી ભાષામાાં નીર્ેની બાબતો મિશે માહહતી ઉપલબ્ધ છે: 

કૅન્સિના િકાિો 

• રતન કૅન્સર 

• મોટા આંતરિાનુાં કૅન્સર  

• ફેફસાનુાં કૅન્સર 

• િોરટેટ કૅન્સર 

સાિવાિો 

• હકમોથેરેપી 
• રેહિયોથેરેપી 
• સર્જરી 

કૅન્સિનો સામનો કિવો 

• જો તમને કૅન્સર હોિાનુાં મનદાન કરિામાાં આવ્ય ુહોય – એક 

ત્િહરત માગચદમશિકા  
• બેમનહફ્સની માાંગણી કરિી 
• ખાિાની સમરયા અન ેકૅન્સર 

• જીિનનો અંત 

• નાણાાંકીય સહાય - બેમનહફ્સ 

• નાણાાંકીય સહાય - ખર્ચ માટે સહાય 

• રિારથ્યિદ આહાર લેિો 
• થાક લાગિો (થકાિટ) અન ેકૅન્સર 

• કૅન્સરની સારિારની આિઅસરો 
• પોતાની મદદ કરિા માટે તમે શુાં કરી શકો છો 

 

આ માહહતી જોિા માટે macmillan.org.uk/translations પર જાઓ 

અમાિી સાથે ગજુિાતીમાાં વાત કિો 

તમે મૅકમમલન (Macmillan) ને 0808 808 00 00 પર મન:શલુ્ક ફોન કરી શકો છો અને 
દુભામષયાની મદદ િિે ગજુરાતી માાં અમારી સાથ ેિાત કરી શકો છો. તમે તમારી બર્િંતા અને 
તબીબી િશ્નો મિશે અમારી સાથે િાત કરી શકો છો. જ્યારે તમે ફોન કરો ત્યારે ફક્ત અંગ્ેજીમાાં 
‘ગજુરાતી’ (કહો "ગજુરાતી”). 

અમ ેઅઠિાહિયામાાં 7 હદિસ, સિારે 8 િાગ્યા થી રાિે 8 િાગ્યા સધુી કાયચરત છીએ.
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સાંદભચ અને આભાિદશચન 

આ માહહતી મૅકમમલન કૅન્સર સપોટચ  (Macmillan Cancer Support) ની કૅન્સર માહહતી મિકાસ 

ટીમ (Cancer Information Development team) દ્વારા લખિામાાં અન ેસાંપાહદત કરિામાાં 
આિી છે. એક ભાષાાંતર કાંપની દ્વારા તેનુાં ગજુરાતી માાં ભાષાાંતર કરિામાાં આવ્યુાં છે.  

આ માહહતી મૅકમમલન (Macmillan) પસુ્રતકા હલે્પ પ્રવથ ધ કોરટ ઓફ કૅન્સિપર આધાહરત છે. 

અમ ેતમને તેની નકલ મોકલી શકીએ છીએ, પરાંત ુસાંપણૂચ પસુ્રતકા તો ફક્ત અંગ્ેજીમાાં જ 

ઉપલબ્ધ છે. 

આ માહહતીની સમીક્ષા સાંબાંમધત મનટણાાંં ાંતો દ્વારા કરિામાાં આિેલ છે અને નીલ સાઉથિીક 

(Neal Southwick), મૅકમમલન ફાઇનાસ્ન્શયલ સપોટચ  લીિ (Macmillan Financial Support 

Programme Lead) દ્વારા માંજૂર કરેલ છે. 

આભાર: રોય બીસન (Roy Beeson), એિિાઈસ સમિિસ મેનેજર (Advice Service Manager), 

હિસેબબબલટી સલ્યશૂન્સ િેરટ મમિલેન્્સ (Disability Solutions West Midlands); જસ્ક્રટન બટચન 

(Justine Burton), મૅકમમલન િેલ્ફેર રાઇ્સ ટીમ ટેસ્ક્નકલ લીિ (Macmillan Welfare Rights 

Team Technical Lead); િેમનસ ફોિચ (Denise Forde), મૅકમમલન િેલ્ફેર રાઇ્સ એિિાઇઝર 

(Macmillan Welfare Rights Adviser), એન્થની માહટિન (Anthony Martin), મૅકમમલન 

બેમનહફટ સમિિસ પાટચનરમશપ્સ મેનેજર (Macmillan Benefit Service Partnerships 

Manager); એન્ુ મોન્ટગોમરી (Andrew Montgomery), મૅકમમલન બેમનહફટ સમિિસ 

પાટચનરમશપ્સ મેનેજર (Macmillan Benefit Service Partnerships Manager); કેથરીન 

હફબલપ્સ (Kathryn Phillips,) મૅકમમલન િેલ્ફેર રાઇ્સ ટેસ્ક્નકલ લીિ (Macmillan Welfare 

Rights Technical Lead); અને ટીના સ્રમથ (Tina Smith), મૅકમમલન િેલ્ફેર બેમનહફ્સ 

મેનેજર (Macmillan Welfare Benefits Manager), નેથ પોટચ  ટાલ્બોટ કાઉસ્ન્સલ (Neath Port 

Talbot Council)  

કૅન્સરગ્રત લોકોનો પણ આભાર જેઓએ આ માહહતીની સમીક્ષા કરી છે. 

અમારી તમામ માહહતી ઉપલબ્ધ શ્રેટઠ પરુાિા પર આધાહરત છે. અમે ઉપયોગ કરેલા સાહહત્ય 

મિશે િધ ુમાહહતી માટે કૃપા કરીને bookletfeedback@macmillan.org.uk પર અમારો 
સાંપકચ  કરો. 
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અમે જે માહહતી પરૂી પાિી રહ્યા છીએ તે ર્ોક્કસ છે તેની ખાતરી કરિા માટે અમે બનતા િયત્ન કયાચ છે પરાંત ુતે 

તબીબી સાંશોધનની િતચમાન પહરસ્રથમતને દશાચિિા માટે ઉપયોગમાાં ન લેિાિી જોઇએ, જે સતત બદલાતી રહ ેછે. જો 
તમે તમારા રિારથ્ય મિશે બર્િંમતત હો, તો તમારે તમારા િોક્ટરનો સાંપકચ  કરિો જોઇએ. મૅકમમલન (Macmillan) આ 

માહહતીમાાં અથિા િાહહત પક્ષની માહહતી જેમ કે અમે જે િેબસાઇટને બલિંક કરીએ છીએ તે માહહતીની અર્ોકસાઈમાાંથી 
પહરણમતી કોઈ પણ ખોટ અથિા નકુસાન માટે જિાબદારી રિીકારી શકતા નથી. 

અમને આશા છે કે તમને આ માહહતી મદદરૂપ લાગી છે. જો તમને કોઈ િશ્નો હોય, તો અમે તમને તમારી ભાષામાાં 
ટેબલફોન દ્વારા માહહતી અને સહાય આપી શકીએ છીએ. અમારી સેિાઓ મન:શલુ્ક છે. અમને માિ 0808 808 00 00 પર 

કૉલ કરો (અઠિાહિયાના 7 હદિસ, સિારે 8 િાગ્યાથી રાિે 8 િાગ્યા સધુી) અને તમારી પસાંદગીની ભાષાની અંગે્જીમાાં 
માાંગણી કરો. 

© મૅકમમલન કૅન્સર સપોટચ  (Macmillan Cancer Support) 2019. ઇંગ્લેન્િ અને િેલ્સ (261017),  

રકૉટલૅન્િ (SC039907) અને આઇલ ઑફ મૅન (604) માાં નોંધાયેલ ર્ેહરટી સાંરથા. નોંધાયેલી ઓહફસ 89 Albert 

Embankment,  

London SE1 7UQ. 
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Financial support – help with costs 

 

This information is about help with costs if you have cancer. This information covers: 

• Help with transport costs 

• Help with prescriptions and other health costs 

• Support for parents  

• Grants and loans 

• How Macmillan can help you 

• More information in [language] 

• References and thanks 

 

We hope this fact sheet answers your questions.  

You can also call Macmillan Cancer Support on freephone 0808 808 00 00, 7 days a 
week, 8am to 8pm. We have interpreters, so you can speak to us in your own 
language. When you call us, please tell us in English which language you need (say 
“xxxxx”). 

There is more cancer information in [language] at macmillan.org.uk/translations 

 

Financial support – help 

with costs: Language 
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Help with transport costs 

• If you are on a low income, you may be able to get help with the cost of 
travelling to hospital for your treatment. You could get a refund on your bus, 
train or taxi fares. Or you could get money to help pay for petrol. People with 
cancer will get free parking at most hospitals. Speak to the staff at the hospital 
for more information. 

• There are special rates for bus, coach and train tickets for some older people 
and people with disabilities. For more information visit gov.uk or 
nidirect.gov.uk 

If you have problems moving around, you may be able to get a Blue Badge. This 
means you can park in parking spaces that are closer to where you need to go, such 
as hospitals or supermarkets. To find out more, visit gov.uk or nidirect.gov.uk 

 

Help with prescriptions and other health costs 

• In Scotland, Wales and Northern Ireland, prescriptions are free for everyone. 
If you live in England, prescriptions are free for people with cancer. You will 
need to fill in a form, which you can get from your GP surgery. 

• In Wales and Northern Ireland, wigs and fabric supports are free for everyone. 
In England and Scotland, they are free for some people, including children 
under the age of 16 and people on a low income. Speak to your cancer nurse 
or doctor for more information. 

• The NHS Low Income Scheme helps people on a low income to pay for 
health costs. This includes help with dental treatment, sight tests and travel to 
receive treatment. It is run by the NHS, or the Health Service in Northern 
Ireland.  

 

Support for parents  

• You might be able to get some help from the government towards childcare 
costs. This might include some free childcare, or some money to help pay for 
childcare. You can find out about the different types of support available at 
childcarechoices.gov.uk You might also be able to get help with childcare 
costs from a charity or your local council.  

• If you have a child at school, they might be able to get free school meals. If 
you have a low income, you might also be able to get help with paying for 
school clothing, and travel to and from school. Ask your local council for more 
information.  
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Grants and loans  

• Macmillan Grants are small payments for people who need help with the 

extra costs that cancer can cause. This might be extra clothing or help to pay 

heating bills. Macmillan Grants are for people who have a low level of income 

and savings. This means: 

 

o You have less than £6,000 in savings if you are single, or less than 

£8,000 as a couple or family. 

 

o You have a low total income after you have paid rent, mortgage and 

council tax. This means a weekly income of £170 for a single person, 

£289 for a couple or household of two people and £85 for each child. 

 

• You may also be able to get grants or loans from other organisations. For 

example, charities or your local council might be able to help. 

 
How Macmillan can help you 

Macmillan is here to help you and your family. You can get support from: 

• The Macmillan Support Line (0808 808 00 00). We have interpreters, so you 
can speak to us in your language. Just tell us, in English, the language you 
want to use. We can answer medical questions, give you information about 
financial support, or talk to you about your feelings. The phone line is open 7 
days a week, 8am to 8pm. 

• The Macmillan website (macmillan.org.uk). Our site has lots of English 
information about cancer and living with cancer. There is more information in 
other languages at macmillan.org.uk/translations  

• Information and support services. At an information and support service, 
you can talk to a cancer support specialist and get written information. Find 
your nearest centre at macmillan.org.uk/informationcentres or call us. Your 
hospital might have a centre. 

• Local support groups – At a support group you can talk to other people 
affected by cancer. Find a group near you at 
macmillan.org.uk/supportgroups or call us. 

• Macmillan Online Community – You can also talk to other people affected 
by cancer online at macmillan.org.uk/community 
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More information in [language] 

We have information in [language] about these topics: 

Types of cancer 

• Breast cancer 

• Large bowel cancer  

• Lung cancer 

• Prostate cancer 

Treatments 

• Chemotherapy 

• Radiotherapy 

• Surgery 

Coping with cancer 

• If you’re diagnosed with cancer – A quick guide  

• Claiming benefits 

• Eating problems and cancer 

• End of life 

• Financial support – benefits 

• Financial support – help with costs 

• Healthy eating 

• Tiredness (fatigue) and cancer 

• Side effects of cancer treatment 

• What you can do to help yourself 

 

To see this information, go to macmillan.org.uk/translations 

Speak to us in [language] 

You can call Macmillan free on 0808 808 00 00 and speak to us in [language] 
through an interpreter. You can talk to us about your worries and medical questions. 
Just say [language] in English when you call (say “xxxxx”). 

We are open 7 days a week, 8am to 8pm.
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References and thanks 

This information has been written and edited by Macmillan Cancer Support’s 
Cancer Information Development team. It has been translated into [language] by a 
translation company.  

The information included is based on the Macmillan booklet Help with the cost of 
cancer. We can send you a copy, but the full booklet is only available in English. 

This information has been reviewed by relevant experts and approved by Neal 
Southwick, Macmillan Financial Support Programme Lead. 

With thanks to: Roy Beeson, Advice Service Manager, Disability Solutions West 
Midlands; Justine Burton, Macmillan Welfare Rights Team Technical Lead; Denise 
Forde, Macmillan Welfare Rights Adviser, Anthony Martin, Macmillan Benefit 
Service Partnerships Manager; Andrew Montgomery, Macmillan Benefit Service 
Partnerships Manager; Kathryn Phillips, Macmillan Welfare Rights Technical Lead; 
and Tina Smith, Macmillan Welfare Benefits Manager, Neath Port Talbot Council  

Thanks also to the people affected by cancer who reviewed this information. 

All our information is based on the best evidence available. For more information 
about the sources we use, please contact us at 
bookletfeedback@macmillan.org.uk 
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We make every effort to ensure that the information we provide is accurate but it should not be relied 

upon to reflect the current state of medical research, which is constantly changing. If you are 

concerned about your health, you should consult your doctor. Macmillan cannot accept liability for any 

loss or damage resulting from any inaccuracy in this information or third-party information such as 

information on websites to which we link. 

© Macmillan Cancer Support 2019. Registered charity in England and Wales (261017),  

Scotland (SC039907) and the Isle of Man (604). Registered office 89 Albert Embankment,  

London SE1 7UQ. 
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