Financial support - benefits:
Bengali

আর্থি ক সহায়তা - বের্ির্িটসমূহ
এই তথ্য বেনিনিটসমূহের নেষহে: এই তহথ্যর আওতাে আহে:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

বেনিনিট েলহত কী বোঝাে?
যনি আপনি ইউহক-বত িা জহে থ্াহকি
যনি আপিার পনরচযযা ো চলাহিরাে সাোহযযর প্রহোজি থ্াহক
যনি আপনি কাজ করহত িা পাহরি ো আপিার আে কম েে
যনি আপনি কযান্সাহর আক্রান্ত কাহরা বিখাহ ািা কহরি
আোসহির খরহচর নেষহে সাোযয
আপিার যনি বপি ি লাহের েেস েে
এর পহর কী করহত েহে
মযাকনমলাি নকোহে সাোযয করহত পাহর
আপিার োষাে আহরা তথ্য
সূত্র ও ধিযোি জ্ঞাপি

আমরা আ া করে বয এই তথ্য পৃষ্ঠা আপিার প্রশ্নগুহলার উত্তর বিহে।
এোড়াও আপনি মযাকনমলাি কযান্সার সাহপাটযহক (Macmillan Cancer Support) 0808 808 00 00 নি বিাি
িম্বহর, বসামোর বথ্হক শুক্রোর, সকাল 9 বথ্হক সন্ধ্যা 8টা পযযন্ত কল করহত পাহরি। আমাহির বিাোষী আহে, তাই
আপনি আমাহির সাহথ্ নিহজর োষাে কথ্া েলহত পাহরি। যখি আপনি আমাহিরহক কল করহেি, অিুগ্রে কহর
ইংহরনজহত আমাহিরহক জািাহেি বয আপিার বকাি োষা প্রহোজি। (Bengali “বেঙ্গনল”)৷
www.macmillan.org.uk/translations ওহেেসাইহট অিযািয োষাে আহরা তথ্য আহে

বের্ির্িট েলতত কী বোঝায়?
বেনিনিট েহলা সরকার বথ্হক এক ধরহির বপহমন্ট, যা যাহির বেেঁহচ থ্াকার খরহচর জিয আনথ্যক সোেতা িরকার
তাহির বিওো েে৷ আপিার যনি কযান্সার থ্াহক, আপনি েেত বেনিনিটসমূে বপহত সক্ষম েহত পাহরি কারণ:
•
•
•
•

আপনি অসুস্থ েি
আপিার প্রনতেন্ধ্কতা থ্াহক
আপিার আে কম থ্াহক
আপনি কাউহক বিখাহ ািা কহরি।

নেনেন্ন ধরহির অহিকগুহলা বেনিনিট আহে৷ এখাহি আমরা সাধারণ কহেকটির েযাখযা করনে।

যর্ি আপর্ি ইউতক-বত িা জতে থাতকি
আপনি নকেু বেনিনিট বপহত সক্ষম িাও েহত পাহরি যনি:
•
•

আপনি অিয আহরকটি বি বথ্হক যুক্তরাহজয েসোস করহত ো চাকনর করহত আহসি
আপনি একজি আশ্রেপ্রাথ্ী েি৷

বেনিনিট পদ্ধনত সম্পহকয বোঝা কঠিি েহত পাহর৷ মযাকনমলাি (Macmillan)-বক 0808 808 00 00 িম্বহর কল
করহত পাহরি এেং পরামহ যর জিয একজি ওহেলহিোর রাইটস অযাডোইজাহরর সাহথ্ কথ্া েলুি।

যর্ি আপিার পর্রচযি া ো চলাতিরায় সাহাতযের প্রতয়াজি
থাতক
•

পাতসি ািাল ইর্িতপতিন্স বপতমন্ট 16 বথ্হক 64 েেহরর েযনক্তহির জিয যাহির চলাহিরা করহত ো
নিহজহির বিখাহ ািা করহত অসুনেধা েে। আপিার অে যই এই সমসযাগুনল কমপহক্ষ 3 মাহসর জিয
েহত েহে। আপনি অে যই প্রতযা া কহরি বয আপিার এগুনল অন্তত আহরা 9 মাস ধহর থ্াকহে।

•

অ্োতটিড্োন্স অ্োলাওতয়ন্স েল 65 ো তার বেন েেসী েযনক্তহির জিয যাহির নিহজহির
বিখাহ ািা করহত সমসযা েে। এটা এই কারহণ বয তারা অসুস্থ ো তাহির বকাি প্রনতেন্ধ্কতা আহে।
উিােরণস্বরূপ, আপিার েেহতা নেোিা বথ্হক উঠা, ব াসল করা ো জামাকাপড় পরার মত কাজগুহলা
করার জিয সাোহযযর িরকার েে৷ আপিার অে যই এই সাোযয অন্তত 6 মাহসর জিয প্রহোজি েহত
েহে।
যদি আপনার ক্যান্সার সারাননা না যায়, তাহনে আপদন হয়ত দিনেষ দনয়মািেীর অধীনন
পানসানাে
স
ইন্ডিনপনিন্স পপনমন্ট িা অযানেননেন্স অযাোওনয়ন্স পপনত পানরন। এই
দনয়মগুদের অর্ হনো
স
পয আপদন দ্রুত এই পিদনদিে পানিন এিং সিাদধক্
স
অর্ পানিন।
স
আপনার দিদক্ৎসক্ িা নাসওস এই দিষনয় সহায়তা ক্রনত পানরন৷

যর্ি আপর্ি কাজ করতত িা পাতরি ো আপিার আয় কম হয়
•

স্ট্যাটু টনর নসক বপ েল বসই েযনক্তহির জিয যাহির অসুস্থতার জিয েু টি বিওো প্রহোজি। যনি আপনি এটার
জিয বযা য েি, আপিার নিহো কতয াহক তা আপিাহক প্রনত সপ্তাহে বমটাহত েহে। তারা বরাহ র 28 সপ্তাে
পযযন্ত এর জিয অথ্য বমটাহেি।

•

এমপ্লেহমন্ট অযান্ড সাহপাটয অযালাওহেন্স েল বসই েযনক্তহির জিয যারা অসুস্থ ো প্রনতেন্ধ্ী েওোর কারহণ
কাজ করহত পাহরি িা৷ যনি আপনি বকেল অল্প পনরমাহণ কাজ করহত পাহরি তােহলও েেত আপনি এই
বেনিনিট বপহত পাহরি।

•

যনি আপনি বেন অথ্য আে িা কহরি ো কাজ করহত িা পাহরি, তােহল আপনি েেত ইউনিোসযাল বক্রনডট
বপহত পাহরি। আপনি বকাথ্াে েসোস কহরি তার উপর এটা নিেয র করহে৷ এটা ইউহক-র সে জাে াে
পাওো যাে িা।

যর্ি আপর্ি কোন্সাতর আক্রান্ত কাতরা বিখাত ািা কতরি
•

বকোরারস অযালাওহেন্স েল বসই েযনক্তহির জিয যারা অহিক সাোহযযর প্রহোজি েে এমি েযনক্তহির
বিখাহ ািা কহরি। আপিার েেস 16 ো তার কম েহত েহে। আপিাহক অে যই এই েযনক্তর 35 ঘণ্টার
বেন পনরচযযা করহত েহে। আপিাহক তাহির আত্মীে েহত েহে িা ো একসাহথ্ থ্াকহত েহে িা। আপনি
অহথ্যর নেনিমহে নকেু কাজ করহলও আপনি এই বেনিনিট বপহত পাহরি৷

•

বকোরারস বক্রনডট আপিাহক বকাহিা অথ্য বিে িা। নকন্তু তা আপিাহক জীেহির পহরর নিহক বস্ট্ট
বপি হির আপিার অনধকার সুরনক্ষত রাখহত সাোযয কহর। এটা বপহত আপিার এক জি েযনক্তর অন্তত 20
ঘণ্টা ো তার বেন সমে ধহর বিখাহ ািাা করহত েহে।

আোসতির খরতচর র্েষতয় সাহাযে
•

হাউর্জিং বের্ির্িট আপিার আে কম েহল আপিাহক োড়া বমটাহত সাোযয কহর। আপনি কত অথ্য পাহেি
তা নিেয র করহে আপনি বকাথ্াে থ্াহকি, আপিার েেস এেং আপিার কতগুনল বেডরুম আহে তার
উপর।

•

যনি আপিার এলাকাে ইউর্িভাসি াল বক্রর্ড্ট পাওো যাে তােহল আপিার োনড় োড়া ো অিয
আোসহির খরহচ সোেতা করহত আপনি েেত অথ্য বপহত সক্ষম েহেি।

আপিার যর্ি বপি ি লাতভর েয়স হয়
•

বেট বপি ি েল একটি সাপ্তানেক অথ্য বমটাহিা যা আপনি একটি েেহস বপ েঁোহল সরকার বথ্হক বপহত
পাহরি। েেস নিেয র কহর কহে আপনি জহেহেি তার উপর। আপনি gov.uk-বত আপিার বেট
বপি তির েয়স জািতত পাতরি।

•

বপি ি বক্রর্ড্ট বসই েযনক্তহির জিয যারা বস্ট্ট বপি হির েেহস বপ েঁহেহেি এেং যাহির আে কম। এটাহত
আপিাহক বস্ট্ট বপি হির উপর অনতনরক্ত অথ্য বিওো েে।

এর পতর কী করতত হতে
এই তহথ্য, আমরা প্রাপ্ত বেনিনিটগুনলর শুধু কহেকটির নেষহে কথ্া েহলনে। আপনি অিয বকাি বেনিনিহটর িানে
করহত পাহরি নক িা তা বিখার জিয আমাহির ওহেলহিোর রাইটস অযাডোইজারহির একজহির সাহথ্ বিখা করা
োহলা েহত পাহর। আপনি আমাহির সাহথ্ 0808 808 00 00 িম্বহর কল করহত পাহরি। আপনি বকাি
বেনিনিটগুহলা েেহতা িানে করহত পারহেি বস সম্পহকয আমরা আপিাহক আহরা জািাহত পারে৷ এোড়া আমরা
আপিাহক আহেিি জমা নিহত সাোযয করহত পানর।
আপনি অিলাইহি আহরা তথ্য বপহত পাহরি এেং বেনিনিটগুনলর জিয আহেিি করহত পাহরি। যাি:
•

gov.uk যনি আপনি ইংলযান্ড, স্কটলযান্ড ো ওহেলহস োস কহরি

•

nidirect.gov.uk যনি আপনি িিয ািয আোরলযাহন্ড োস কহরি।

মোকর্মলাি (Macmillan) র্কভাতে সাহাযে করতত পাতর
আপিাহক এেং আপিার পনরোরহক সাোযয করহত মযাকনমলাি (Macmillan) এখাহি আহে। আপনি এখাি বথ্হক
সোেতা বপহত পাহরি:
•

মযাকনমলাি সাহপাটয লাইি (The Macmillan Support Line)। আমাহির বিাোষী আহে, তাই আপনি
আমাহির সাহথ্ নিহজর োষাে কথ্া েলহত পাহরি। শুধু 0808 808 00 00 িম্বহর বসামোর বথ্হক
শুক্রোর, সকাল 9টা বথ্হক সন্ধ্যা 8টা পযযন্ত কল করুি।

•

মযাকনমলাি (Macmillan) ওহেেসাইট। কযান্সার এেং কযান্সার নিহে বেেঁহচ থ্াকার নেষহে ইংহরনজহত
অহিক তহথ্যর জিয macmillan.org.uk-এ যাি। www.macmillan.org.uk/translations
ওহেেসাইহট অিযািয োষাে আহরা তথ্য আহে

•

তথ্য বকন্দ্রসমূে। তথ্য বকহন্দ্র, আপনি একজি কযান্সার সোেতা নেহ ষহজ্ঞর সাহথ্ কথ্া েলহত পাহরি এেং
নলনখত নিহিয ােলী বপহত পাহরি। macmillan.org.uk/informationcentres ওহেেসাইহট আপিার
সেহচহে নিকটস্থ বকন্দ্র খুেঁহজ বের করুি ো আমাহির কল করুি। আপিার োসপাতাহল একটি বকন্দ্র থ্াকহত
পাহর।

•

স্থািীে সোেতা গ্রুপসমূে৷ macmillan.org.uk/supportgroups ওহেেসাইহট আপিার কাোকানে
একটি গ্রুপ খুহেঁ জ নিি ো আমাহিরহক কল করুি।

•

মযাকনমলাি (Macmillan) অিলাইি কনমউনিটি। আপনি একই ধরহির পনরনস্থনতহত থ্াকা েযনক্তহির সাহথ্
macmillan.org.uk/community-এ কথ্া েলহত পাহরি।

োিংলা ভাষায় আতরা তথে
এই নেষেগুহলা সম্বহন্ধ্ আমাহির োংলা োষাে তথ্য আহে:
কযান্সাহরর ধরি
•
•
•
•

স্তি কযান্সার
েৃেিাহের কযান্সার
িু সিু হসর কযান্সার
বপ্রাহস্ট্ট কযান্সার

নচনকৎসা
•
•
•

বকহমাহথ্রানপ
বরনডওহথ্রানপ
সাজযানর

কযান্সাহরর বমাকানেলা করা
•
•
•
•
•
•
•
•

যনি আপিার কযান্সার নিণযে েহে থ্াহক - একটি চটজলনি নিহিয ন কা
খাোর সমসযা এেং কযান্সার
জীেহির অেসাি
স্বাস্থযকর আোর
ক্লানন্ত (অেসন্নতা) এেং কযান্সার
কযান্সার নচনকৎসার পার্শ্যপ্রনতনক্রোসমূে
নিহজহক সাোযয করার জিয আপনি কী করহত পাহরি
অথ্য এেং কযান্সার - খরহচর জিয সোেতা

এই তথ্য বিখহত macmillan.org.uk/translations ওহেেসাইহট যাি
আমাহির সাহথ্ োংলাে কথ্া েলুি
আপনি 0808 808 00 00 িম্বহর নেিামূহলয মযাকনমলাি (Macmillan)-এ বিাি করহত পাহরি এেং একজি
বিাোষীর সাোহযয আপিার নিহজর োষাে আমাহির সাহথ্ কথ্া েলহত পাহরি। আপিার উহে ও নচনকৎসা
সম্পনকয ত প্রশ্নগুহলা নিহে আপনি আমাহির সাহথ্ কথ্া েলহত পাহরি৷ আপনি বয োষাটি েযেোর করহত চাি, শুধু
তার িাম ইংহরনজহত আমাহিরহক েলুি।
আমাহির অনিস বসামোর বথ্হক শুক্রোর, সকাল 9টা বথ্হক রাত 8টা পযযন্ত বখালা থ্াহক৷

সূত্র ও ধিেোি জ্ঞাপি
এই সকল তথ্য রচিা ও সম্পািিা কহরহে মযাকনমলাি কযান্সার সাহপাটয (Macmillan Cancer Support)-এর
কযান্সার তথ্য উন্নেি িল৷
এই তথ্য মযাকনমলাি (Macmillan)-এর পুনস্তকা কযান্সার-এর খরহচর নেষহে সোেতা-র নেনত্তহত বিওো েহেহে।
আমরা আপিাহক কনপ পাঠাহত পানর, নকন্তু পূণয পুনস্তকা শুধু ইংহরনজহত পাওো যাে।
এই তথ্য সংনিষ্ট নেহ ষহজ্ঞরা পযযাহলাচিা কহরহেি এেং অিুহমািি কহরহেি মযাকনমলাি (Macmillan) আনথ্যক
সোেতা কমযসনূ চর প্রধাি িীল সাউথ্উইক [Neal Southwick]৷

ধিযোি জ্ঞাপি করা েহে: রে নেসি [Roy Beeson], অযাডোইস সানেয স মযাহিজার, নডহজনেনলটি সনলউ িস
ওহেস্ট্ নমডলযান্ডস; জানস্ট্ি োটযি [Justine Burton], মযাকনমলাি (Macmillan) ওহেলহিোর রাইটস টিম
বটকনিকাল নলড; বডনিস বিাডয [Denise Forde], মযাকনমলাি (Macmillan) ওহেলহিোর রাইটস অযাডোইজার;
অযান্টনি মাটিযি [Anthony Martin], মযাকনমলাি (Macmillan) বেনিনিট সানেয স পাটযিারন পস মযাহিজার;
অযািড্রু মন্
ট মানর [Andrew Montgomery], মযাকনমলাি (Macmillan) বেনিনিট সানেয স পাটযিারন পস
মযাহিজার; এেং টিিা নিথ্ [Tina Smith], মযাকনমলাি (Macmillan) ওহেলহিোর বেনিনিটস মযাহিজার, নিথ্
বপাটয টযালেট কাউনন্সল।
বসই সে কযান্সার আক্রান্ত েযনক্তহিরও ধিযোি যারা এই সংস্করণটি পযযাহলাচিা কহরহেি।
আমাহির সকল তথ্য প্রাপ্ত বসরা প্রমাহণর নেনত্তহত বিওো েহেহে। আমাহির েযেোর করা উৎসগুহলার নেষহে আহরা
তহথ্যর জিয অিুগ্রে কহর bookletfeedback@macmillan.org.uk-এ আমাহির সাহথ্ বযা াহযা করুি।

নেষেেস্তুর পযযাহলাচিা: বসহেম্বর 2018
পরেতী পযযাহলাচিার জিয পনরকনল্পত সমেসূনচ: 2020

আমরা সে সমে সঠিক তথ্য বিওোর নেষেটি নিনিত করার জিয সে রকমোহে বচষ্টা কহর থ্ানক নকন্তু প্রনতনিেত
পনরেতয ি ীল বমনডহকল হেষণার েতয মাি অেস্থার প্রনতিলহির জিয এর উপর নিেয র করা উনচত েহে িা৷ আপনি আপিার
স্বাস্থয সম্পহকয উনেগ্ন থ্াকহল, আপিার ডাক্তাহরর সাহথ্ আহলাচিা করুি। এই তহথ্য ো তৃ তীে পহক্ষর বকাহিা তহথ্য, বযমি
আমাহির নলংক করা ওহেেসাইহটর তহথ্য, বকাহিা েু ল থ্াকার কারহণ সৃষ্ট বকাহিা ক্ষনত ো োনির জিয মযাকনমলাি
(Macmillan) বকাহিা িাে-িানেত্ব গ্রেণ করহে িা৷
© মযাকনমলাি কযান্সার সাহপাটয (Macmillan Cancer Support) 2018৷ ইংলযান্ড ও ওহেলস (261017),
স্কটলযান্ড (SC039907) এেং আইল অে মযাি (604)-এ নিেনন্ধ্ত িাতেয প্রনতষ্ঠাি। বরনজস্ট্াডয অনিস: 89 Albert
Embankment,
London SE1 7UQ.
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Financial support - benefits:
Language

Financial support – benefits
This information is about benefits. This information covers:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

What are benefits?
If you were not born in the UK
If you have care or mobility needs
If you cannot work or have a low income
If you look after someone with cancer
Help with housing costs
If you are of pension age
What to do next
How Macmillan can help
More information in your 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, Monday to
Friday, 9am 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 information in other languages at macmillan.org.uk/translations

What are benefits?
Benefits are payments from the government to people who need help with the cost of living.
When you have cancer, you might be able to get benefits because you:
•
•
•
•

are ill
have a disability
have a low income
are looking after someone.

There are many different benefits. Here we explain some common ones.

If you were not born in the UK
You may not be able to get some benefits if:
•
•

you have come from another country to live or work in the UK
you are an asylum seeker.

The rules can be hard to understand. You can call Macmillan on 0808 808 00 00 and speak
to one of our welfare rights adviser for advice.

If you have care or mobility needs
•

Personal Independence Payment is for people aged 16 to 64 who have
problems moving around or looking after themselves. You must have had these
problems for at least 3 months. You must expect to have them for at least 9 more
months.

•

Attendance Allowance is for people aged 65 or over who have problems looking
after themselves. This can be because they are ill or have a disability. For
example, you might need help with things like getting out of bed, having a bath or
dressing yourself. You must have needed this help for at least 6 months.
If your cancer cannot be cured, you may be able to get Personal Independence
Payment or Attendance Allowance under special rules. These rules mean you will
get the benefit quickly and at the highest amount. Your doctor or nurse can help
you with this.

If you cannot work or have a low income
•

Statutory Sick Pay is for people who need to take time off from their job because they
are ill. If you qualify for this, your employer must pay it to you each week. They will
pay it for up to 28 weeks of illness.

•

Employment and Support Allowance is for people who cannot work because they are
ill or disabled. You may also be able to get this benefit if you can only do a small
amount of work.

•

If you do not earn much money or cannot work, you may be able to get Universal
Credit. This will depend on where you live. It is not available everywhere in the UK.

If you look after someone with cancer
•

Carer’s Allowance is for people looking after someone who needs a lot of help. You
must be aged 16 or over. You must be caring for the person for at least 35 hours a
week. You do not need to be related to them or living together. You can get this
benefit even if you do some paid work.

•

Carer’s Credit does not give you any money. But it helps protect your right to a State
Pension later in life. You must look after at least one person for 20 hours or more a
week to get it.

Help with housing costs
•
•

Housing benefit helps you to pay your rent if you have a low income. The amount
you can get depends on where you live, your age and the number of bedrooms you
have.
If Universal Credit is available in your area, you might be able to get a payment to
help with your rent or other housing costs.

If you are of pension age
•

State Pension is a weekly payment you can get from the government when you
reach a certain age. This age depends on when you were born. You can find out your
State Pension age at gov.uk

•

Pension Credit is for people who have reached State Pension age and have a low
income. It gives you an extra amount on top of your State Pension.

What to do next
In this information, we have only talked about some of the benefits that are available. It is a
good idea to talk to one of our welfare rights advisers to see if you can claim any other
benefits. You can call us free on 0808 808 00 00. We can tell you more about which benefits
you may be able to claim. We can also help you apply.
You can find more information and apply for benefits online. Visit:
•

gov.uk if you live in England, Scotland or Wales

•

nidirect.gov.uk if you live in Northern Ireland.

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

The Macmillan Support Line. We have interpreters, so you can speak to us in your
language. Just call 0808 808 00 00 from Monday to Friday, 9am to 8pm.

•

The Macmillan website. Visit macmillan.org.uk for lots of English information about
cancer and living with cancer. There is more information in other languages at
macmillan.org.uk/translations

•

Information centres. At an information centre, 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. Find a group near you at macmillan.org.uk/supportgroups
or call us.

•

The Macmillan Online Community. You can talk to other people in similar situations
at macmillan.org.uk/community

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
Eating problems and cancer
End of life
Healthy eating
Tiredness (fatigue) and cancer
Side effects of cancer treatment
What you can do to help yourself
Money and cancer – Help with costs

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 your own language
through an interpreter. You can talk to us about your worries and ask medical questions.
Just tell us, in English, the language you want to use.
We are open Monday to Friday, 9am to 8pm.

References and thanks
This information has been written and edited by Macmillan Cancer Support’s Cancer
Information Development team.
This information 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; and Tina Smith,
Macmillan Welfare Benefits Manager, Neath Port Talbot Council.
Thanks also to the people affected by cancer who reviewed this edition.
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

Content reviewed: September
2018
Next planned review: 2020

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 2018. 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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