Financial support - benefits:
Gujarati

નાણાાંંાંકીય સહાય - લાભો
આ માહિતી લાભો વિશે છે . આ માહિતી આિરી લે છે :
•

લાભો ક્યા છે ?

•

જો તમે UK માાં જન્મ્ાાંંાં ન િોિ

•

જો તમને કાળજી અથિા િલનચલન માટે જરૂહર્ાત િો્

•

જો તમે કામ કરી શકતા નથી અથિા ઓછી આિક ધરાિતાાંંાં િોિ

•

જો તમે કેન્સરથી પીહિત કોઇ વ્્ક્તતની સાંભાળ રાખતા િોિ

•

આિાસ ખચચ સાથે સિા્

•

જો તમે પેન્શન મેળિિાની ઉંમરના છો

•

આગળ શ ાં કરવ ાં

•

મેકવમલન (Macmillan) કેિી રીતે મદદ કરી શકે છે

•

તમારી ભાષામાાં િધ માહિતી

•

સાંદભચ અને આભારદશચન

અમે આશા રાખીએ છીએ કે આ તથ્્પત્ર તમારા પ્રશ્નોના જિાબ આપશે.
તમે મેકવમલન કેન્સર સપોટચ (Macmillan Cancer Support) ને સોમિાર થી શક્રિાર સિારે , 9 િાગ્્ા થી
રાત્રે 8 િાગ્્ા સધી ફ્રીફોન 0808 808 00 00, પર ફોન કરી શકો છો. અમારી પાસે દભાવષ્ા છે , તેથી તમે
તમારી ભાષામાાં અમારી સાથે િાત કરી શકો છો. જ્્ારે તમે અમને ફોન કરો, ત્્ારે કૃપા કરીને અમને
અંગ્રેજીમાાં જણાિો કે તમને કઈ ભાષાની જરૂર છે (કિો “ગજરાતી”).

અન્્ ભાષામાાં િધ માહિતી macmillan.org.uk/translations પર ઉપલબ્ધ છે .

લાભો ક્યા છે ?
લાભો સરકાર મારફત જેમને જીિનન જરરી ખચચ સાથે મદદની જરૂર િો્ તેિા લોકોને પ ૂરી પાિિામાાં
આિતી ચકિણીઓ છે . જ્્ારે તમને કેન્સર િો્ ત્્ારે , તમને લાભ મળી શકે છે કારણ કે તમે:
•

બીમાર છો

•

અપાંગતા ધરાિો છો

•

ઓછી આિક ધરાિો છો

•

કોઈની સાંભાળ લઈ રહ્ાાં છો.

અલગ-અલગ પ્રકારના ઘણાાં લાભો છે . અિીં અમે કેટલાક સામાન્્ લાભ સમજાવ્્ાાંંાં છે .

જો તમે UK માાં જન્મ્યા ન હોવ
તમે અમક લાભો મેળિિા માટે સક્ષમ ન પણ બની શકો જો:
•

તમે અન્્ દે શમાાંથી UK માાં રિેિા અથિા કામ કરિા આવ્્ાાંંાં િોિ

•

તમે આશ્ર્ શોધનાર િોિ.

વન્મો સમજિામાાં અઘરાાં િો્ શકે છે . મેકવમલન (Macmillan) ને 0808 808 00 00 પર ફોન કરી અને
સલાિ માટે અમારાાં કલ્્ાણ અવધકારના સલાિકારમાાંંાંથી એક સાથે િાત કરી શકો છો.

જો તમને કાળજી અથવા હલનચલન માટે જરૂરિયાત હોય
•

ુ વણી 16 થી 64 િષચની ઉંમરના લોકો માટે છે કે જેમને આસપાસ
વ્યક્તતગત સ્વતાંત્રતા ચક
આિિાાંં-ાં જિાાં અથિા પોતાની સાંભાળ રાખિામાાં સમસ્્ાઓ છે . ઓછામાાં ઓછા 3 મહિના
માટે તમને આ સમસ્્ાઓ િોિી જોઈએ. તમારી અપેક્ષા પ્રમાણે તે ઓછામાાં ઓછી 9 મહિના
સધી ચાલિી જોઈએ.

•

હાજિી ભથ્ ાંુ એિા લોકો માટે છે જેઓ 65 કે તેથી િધ િષચના િો્ અથિા જેમને પોતાની
કાળજી લેિામાાં મશ્કેલી પિતી િો્. આવ ાં થઈ શકે છે કારણ કે તેઓ બીમાર છે અથિા
અપાંગતા ધરાિે છે . ઉદાિારણ તરીકે, તમને પથારીમાાંથી ઊભા થિામાાં, સ્નાન કરિામાાં
અથિા જાતે તૈ્ાર થિામાાં મદદની જરૂર િોઈ શકે છે . તમને ઓછામાાં ઓછા 6 મહિના માટે
આ સિા્ની જરૂર પિી િોિી જોઈએ.
જો તમારા કેન્સરનો ઉપચાર થઈ શકતો નથી, તો તમે વિવશષ્ટ વન્મો િેઠળ વ્્ક્તતગત
સ્િતાંત્રતા ચકિણી અથાિા િાજરી ભથ્્ ાં મેળિી શકો છો. આ વન્મોનો અથચ છે કે તમને
ઝિપથી અને સૌથી િધ રકમના લાભ મળશે. આમ કરિામાાં તમારા ચચહકત્સક અથિા નસચ
મદદ કરી શકે છે .

જો તમે કામ કિી શકતા નથી અથવા ઓછી આવક ધિાવતા હોવ
•

િૈધાવનક બીમારી ચકિણી જે લોકોને બીમાર િોિાનાાં કારણે નોકરીમાાંથી રજા લેિાની જરૂર પિે છે
તે લોકો માટે છે . જો તમે આ માટે લા્ક છો, તો તમારા વન્ોતતાએ તમને દર અઠિાહિ્ે તે
ચ ૂકિિી આિશ્્ક છે . તેઓ બીમારીના 28 અઠિાહિ્ા સધી ચ ૂકિણી કરશે.

•

રોજગાર અને સિા્ ભથ્્ ાં બીમારી અથિા અપાંગતાના કારણે કામ કરી શકતા નથી તેિા લોકો
માટે છે . તમે આ લાભ મેળિિા માટે સક્ષમ િોઈ શકો છો જો તમે ફતત થોડ જ કામ કરી શતતા િોિ

•

જો તમે િધારે પૈસા કમાતા નથી અથિા કામ કરી શકતાાં નથી, તો તમે સાિચવત્રક ક્રેહિટ મેળિી શકો
છો. આનો આધાર તમે ક્યાાં રિો છો તેના પર રિેશ.ે તે UK માાં બધે ઉપલબ્ધ નથી.

જો તમે કોઇ કેન્મસિથી પીરિત વ્યક્તતની સાંભાળ િાખતા હોવ
•

સાંભાળ લેનાર ભથ્્ ાં જેને ઘણી મદદની જરૂર િો્ એિા લોકોની સાંભાળ રાખનારા લોકો માટે છે .
તમારી ઉંમર 16 િષચની કે તેથી િધ િોિી જોઈએ. તમે અઠિાહિ્ામાાં ઓછામાાં ઓછા 35 કલાક
માટે વ્્ક્તતની સાંભાળ રાખતા િોિા જોિ. તમે તેમનાાં સાથે સાંબવાં ધત િોિ અથિા તેમની સાથે
રિેતાાં િોિ તે જરૂરી નથી. જો તમે કોઈ ચ ૂકિણી િાળુ કામ કરતા િોિ તો પણ આ લાભ મેળિી
શકો છો.

•

સાંભાળ લેનાર ક્રેહિટ તમને કોઈ નાણાાં આપત ાં નથી. પરાં ત તે જીિનમાાં પછીથી સ્ટેટ પેન્શન માટે
તમારા િક્કન ાં રક્ષણ કરિામાાં સિા્ કરે છે . તે મેળિિા માટે તમારે ઓછામાાં ઓછા એક વ્્ક્તતની
અઠિાહિ્ામાાં 20 કલાક કે તેથી િધ સમ્ માટે કાળજી લેિાની જરૂર છે .

આવાસ ખચચ સાથે સહાય
•

આવાસ લાભ જો તમારી આિક ઓછી િો્ તો તમને તમારાં ભાડાં ચ ૂકિિામાાં મદદ કરે છે . તમે જે
રકમ મેળિી શકો છો તે તમે ક્યાાં રિો છો, તમારી ઉંમર અને તમારી પાસે કેટલાાં શ્નખાંિ છે તેના
પર આધાર રાખે છે .

•

જો તમારા ક્ષેત્રમાાં સાવચત્રત્રક ક્રેરિટ ઉપલબ્ધ છે , તો તમે તમારા ભાિાાંંાં અથિા અન્્ ઘર ખચચમાાં
સિા્ માટે ચ ૂકિણી મેળિી શકશો.

જો તમે પેન્મશન મેળવવાની ઉંમિના છો
•

સ્ટેટ પેન્મશન એ સાપ્તાહિક ચકિણી છે જે તમે ચોક્કસ ઉંમર પર પિોંચો ત્્ારે સરકાર પાસેથી
મેળિી શકો છો. આ ઉંમર તમે ક્યારે જન્મ્ાાંંાં િતાાંંાં તેના પર આધાહરત છે . તમે gov.uk પિ
તમાિી સ્ટેટ પેન્મશનની ઉંમિ શોધી શકો છો

•

પેન્મશન ક્રેરિટ એિા લોકો માટે છે જે સ્ટેટ પેન્શનની ઉંમર પર પિોંચી ગ્ા છે અને ઓછી આિક
ધરાિે છે . તે તમને તમારા સ્ટેટ પેન્શનની ટોચ પર એક િધારાની રકમ આપે છે .

આગળ શાંુ કિવ ાંુ
આ માહિતીમાાં, અમે ઉપલબ્ધ છે તેિા ફતત થોિાાંંાં જ લાભો વિશે િાત કરી છે . તમે કોઈ અન્્ લાભોનો
દાિો કરી શકો છો કે કેમ તે જોિા માટે અમારા કોઈપણ કલ્્ાણ અવધકાર સલાિકારો સાથે િાત કરિી એ
સારો વિચાર છે . તમે અમને 0808 808 00 00 પર વન:શલ્ક ફોન કરી શકો છો. તમે ક્યા લાભો માટે સક્ષમ
િો્ શકો છો તેના વિશે અમે િધ માહિતી આપી શકીએ છીએ. અમે અરજી કરિામાાં પણ તમારી મદદ કરી
શકીએ છીએ.
તમે ઓનલાઇન િધ માહિતી મેળિી શકો છો અને લાભો માટે અરજી કરી શકો છો. મલાકાત લો:
•

gov.uk જો તમે ઈંગ્લેન્િ, સ્કોટલેન્િ અથિા િેલ્સમાાં રિેતા િોિ

•

nidirect.gov.uk જો તમે નોથચન આ્લેન્િમાાં રિેતા િોિ

મેકત્રમલન (Macmillan) કેવી િીતે મદદ કિી શકે છે
મેકવમલન (Macmillan) તમને અને તમારા પહરિારને મદદ કરિા માટે અિીં છે . તમે નીચેની રીતે મદદ
મેળિી શકો છો:
•

મેકવમલન સપોટચ લાઇન (Macmillan Support Line). અમારી પાસે દભાવષ્ા છે , તેથી તમે
તમારી ભાષામાાં અમારી સાથે િાત કરી શકો છો. સોમિારથી શક્રિાર, સિારે 9 થી સાાંજે 8 િાગ્્ા
સધી માત્ર 0808 808 00 00 પર ફોન કરો.

•

મેકવમલન િેબસાઇટ (Macmillan website). કેન્સર અને કેન્સર સાથે જીિિા વિશે અંગ્રેજીમાાં
ઉપલબ્ધ ઘણી માહિતી માટે macmillan.org.uk ની મલાકાત લો. અન્્ ભાષામાાં િધ માહિતી
macmillan.org.uk/translations પર ઉપલબ્ધ છે

•

માહિતી કેન્રો. માહિતી કેન્ર પર, તમે કેન્સર સિા્ વનષ્ણાાંંાંત સાથે િાત કરી શકો છો અને લેચખત
માહિતી મેળિી શકો છો. macmillan.org.uk/informationcentres પર થી તમારી નજીકન ાં
કેન્ર શોધો અથિા અમને ફોન કરો. તમારી િોક્સ્પટલ પણ કેન્ર ધરાિતી િોઇ શકે છે .

•

સ્થાવનક સિા્ સમ ૂિ. તમારી નજીકના સમ ૂિ macmillan.org.uk/supportgroups પર થી
શોધો અથિા અમને ફોન કરો.

•

મેકવમલન ઓનલાઇન કોમયવનટી (Macmillan Online Community). સમાન પહરક્સ્થતી ધરાિતા
અન્્ લોકો સાથે તમે macmillan.org.uk/community પર િાત કરી શકો છો

ુ િાતીમાાં વધ ુ મારહતી
ગજ
અમારી પાસે ગજરાતી ભાષામાાં નીચેની બાબતો વિશે માહિતી ઉપલબ્ધ છે :
કેન્સરના પ્રકારો
•

સ્તન કેન્સર

•

મોટા આંતરિાન ાં કેન્સર

•

ફેફસાન ાં કેન્સર

•

પ્રોસ્ટેટ કેન્સર

સારિારો
•

હકમોથેરેપી

•

રે હિ્ોથેરેપી

•

શસ્ત્રહક્ર્ા

કેન્સર સામે મકાબલો કરિો
•

જો તમને કેન્સર િોિાન ાં વનદાન કરિામાાં આવ્યં
ાં ાં િો્ – એક ઝિપી માગચદવશિકા

•

ખોરાક સાંબવાં ધત સમસ્્ાઓ અને કેન્સર

•

જીિનનો અંત

•

સ્િાસ્થ્્પ્રદ આિાર લેિો

•

થાક લાગિો (થકાિટ) અને કેન્સર

•

કેન્સરની સારિારની આિઅસરો

•

પોતાની જાતની મદદ કરિા માટે તમે શ ાં કરી શકો છો

•

નાણાાં અને કેન્સર - ખચચ સાથે સિા્

આ માહિતી જોિા માટે macmillan.org.uk/translations પર જાઓ
ગજરાતીમાાં અમારી સાથે િાત કરો
તમે મેકવમલન (Macmillan)ને 0808 808 00 00 પર વન:શલ્ક ફોન કરી અને દભાવષ્ાની મદદ દ્વારા
તમારી ભાષામાાં અમારી સાથે િાત કરી શકો છો. તમે તમારી ચચિંતા વિશે અમને િાત કરી શકો છો અને
તબીબી પ્રશ્નો પ ૂછી શકો છો. તમે જે ભાષાનો ઉપ્ોગ કરિા માાંગો છો, ફતત તે અમને અંગ્રેજીમાાં જણાિો.
અમે સોમિાર થી શક્રિાર, સિારે 9 િાગ્્ાથી રાત્રે 8 િાગ્્ા સધી ઉપલબ્ધ છીએ.

સાંદભચ અને આભાિદશચન
આ માહિતી મેકવમલન કેન્સર સપોટચ ની કેન્સર માહિતી વિકાસ ટીમ (Macmillan Cancer Support’s
Cancer Information Development team) દ્વારા લખિામાાં અને સાંપાહદત કરિામાાં આિી છે .
આ માહિતી મેકવમલન (Macmillan) પક્સ્તકાિેલ્પ વિથ ધ કોસ્ટ ઓફ કેન્સરપર આધાહરત છે . અમે તમને
તેની નકલ મોકલી શકીએ છીએ, પરાં ત સાંપ ૂણચ પસ્તક તો ફતત અંગ્રેજીમાાં જ ઉપલબ્ધ છે .
આ માહિતીની સમીક્ષા સાંબવાં ધત વનષ્ણાાંંાંતો દ્વારા કરિામાાં આિેલ છે અને નીલ સાઉથિીક (Neal
Southwick), મેકવમલન નાણાાંંાંકી્ સિા્ કા્ચક્રમ આગેિાન (Macmillan Financial Support
Programme Lead) દ્વારા માંજૂર કરે લ છે .
આભાર: રો્ બીસન (Roy Beeson), સલાિ સેિા મેનજ
ે ર (Advice Service Manager), અપાંગતા ઉપા્
પવિમ વમિલેન્્સ (Disability Solutions West Midlands); જસ્સ્ટન બટચ ન (Justine Burton), મેકવમલન
કલ્્ાણ અવધકાર ટીમ તકવનકી આગેિાન (Macmillan Welfare Rights Team Technical Lead); િેવનસ
ફોિચ (Denise Forde), મેકવમલન કલ્્ાણ અવધકાર સલાિકાર (Macmillan Welfare Rights Adviser),
એન્થોની માહટિન (Anthony Martin), મેકવમલન લાભ સેિા ભાગીદારી મેનેજર (Macmillan Benefit
Service Partnerships Manager); એન્્ય મોન્ટગોમરી (Andrew Montgomery), મેકવમલન લાભ સેિા
ભાગીદારી મેનેજર (Macmillan Benefit Service Partnerships Manager); અને ટીના ક્સ્મથ (Tina
Smith), મેકવમલન કલ્્ાણ લાભ મેનેજર (Macmillan Welfare Benefits Manager), નેથ પોટચ ટેલ્બોટ
કાઉક્ન્સલ (Neath Port Talbot Council).
કેન્સરથી અસરગ્રસ્ત લોકોનો પણ આભાર જેઓએ આ આવ ૃવિની સમીક્ષા કરી છે .
અમારી તમામ માહિતી શ્રેષ્ઠ પરાિા ઉપર આધારીત છે . અમે ઉપ્ોગ કરે લા સાહિત્્ વિશે િધ માહિતી
માટે કૃપા કરીને bookletfeedback@macmillan.org.uk પર અમારો સાંપકચ કરો.

સાહિત્્ની સમીક્ષા: સપ્ટે મબર 2018
આગામી સમીક્ષાન ાં આ્ોજન: 2020

અમે જે માહિતી પ ૂરી પાિી રહ્ાાંંાં છીએ તે ચોક્કસ છે તેની ખાતરી કરિા માટે અમે પરો પ્ર્ત્ન કરે લ છે પરાં ત તે
તબીબી સાંશોધનની િતચમાન પહરક્સ્થવતને દશાચ િિા માટે ઉપ્ોગમાાં ન લેિાિી જોઇએ, જે સતતપણે બદલતી રિે છે .
જો તમે તમારા સ્િાસ્થ્્ માટે ચચિંવતત િોિ, તો તમારે તમારાાંંાં ચચહકત્સકનો સાંપકચ સાધિો જોઇએ. મેકવમલન
(Macmillan) આ માહિતીમાાં અથિા ત્રાહિત પક્ષની માહિતી જેમ કે અમે જે િેબસાઇટને ચલિંક કરીએ છીએ તે માહિતીની
અચોકસાઈમાાંથી પહરણમતી કોઈ પણ ખોટ અથિા નકશાન માટે જિાબદારી સ્િીકારી શકશે નિી.

© મેકવમલન કેન્સર સપોટચ (Macmillan Cancer Support) 2018. ઈંગ્લેન્િ અને િેલ્સ (261017),
સ્કોટલેન્િ (SC039907) અને ઇસ્લે ઓફ મેંેંેનન (604) માાં નોંધા્ેલ ચેહરટી સાંસ્થા છે . નોંધા્ેલી ઓહફસ 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
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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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