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আর্থিক সহায়তা - খরচ ম টান ার জ য সাহায্য 
 

আপ ার কযান্সার হনে খরনচ সাহানয্যর জ য এই তথ্য। এই তনথ্যর আওতায় আনে: 

• য্া বাহন র খরনচর জ য সাহায্য 

• মেসর্িপশ  এবং অ যা য স্বানযযর খরনচর জ য সাহায্য 

• বাবা-োর জ য সহায়তা  

• অ ুদা  এবং ঋণ 

• েযাকর্েো  (Macmillan) র্কভানব আপ ানক সাহায্য করনত পানর 

• বাাংলা ভাষায় আনরা তথ্য 

• সূত্র ও ধ যবাদ জ্ঞাপ  

 

আেরা আশা করব ময্ এই তথ্য পৃষ্ঠা আপ ার েশ্নগুনোর উত্তর মদনব।  

এোড়াও আপর্  েযাকর্েো  কযান্সার সানপাটি  (Macmillan Cancer Support)-মক 0808 808 00 00 

র্ি ম া   ম্বনর, সপ্তানহ 7 র্দ , সকাে 8 মথ্নক রাত 8টা পয্িন্ত কে করনত পানর । আোনদর মদাভাষী 
আনে, তাই আপর্  আোনদর সানথ্ র্ নজর ভাষায় কথ্া বেনত পানর । য্খ  আপর্  আোনদরনক কে 

করনব , অ ুগ্রহ কনর ইংনরর্জনত আোনদরনক জা ানব  ময্ আপ ার মকা  ভাষা েনয়াজ । (বেু  

“ববঙ্গলল”)৷ 

কযান্সার সম্পনকি  বাাংলা ভাষায় macmillan.org.uk/translations ওনয়বসাইনট আনরা তথ্য আনে 

 

Financial support – help 

with costs: Bengali  
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য্া বাহন র খরনচর জ য সাহায্য 

• য্র্দ আপ ার আয় কে থ্ানক, আপ ার র্চর্কৎসার জ য হাসপাতানে য্াতায়ানতর খরনচর জ য 
আপর্  হয়ত সাহায্য মপনত পানর । আপ ানক আপ ার বাস, মে  বা টযার্ির ভাড়া মেটান া হনত 

পানর। বা মপনোনের জ য অথ্ি মেটান ার জ য আপর্  অথ্ি মপনত পানর । কযান্সানর আিান্ত 

বযর্িরা মবর্শর ভাগ হাসপাতানে র্ব ােূনেয পার্কি ং করনত পানর । আনরা তনথ্যর জ য 
হাসপাতানের কেীনদর সানথ্ কথ্া বেু । 

• র্কেু অর্ধকবয়স্ক এবং ের্তবন্ধকতা থ্াকা বযর্িনদর জ য বাস, মে  বা মকানচর টিনকনটর জ য 
র্বনশষ হার আনে। আনরা তনথ্যর জ য gov.uk বা ndirect.gov.uk-মত য্া  

য্র্দ আপ ার চোন রা করনত সেসযা হয়, আপর্  হয়ত একটি ব্লু বযাজ মপনত পানর । এর অথ্ি হে আপর্  

ময্খান  ময্নত চা  তার আনরা কানে পার্কি ং করনত পানর , ময্ে  হাসপাতাে বা সুপারোনকি ট। আনরা 
জা নত, gov.uk বা ndirect.gov.uk-মত য্া । 

 

মেসর্িপশ  এবং অ যা য স্বানযযর খরনচর জ য সাহায্য 

• স্কটেযান্ড, ওনয়েস এবং  দি া ি আয়ারেযানন্ড, মেসর্িপশ গুর্ে সকনের জ য র্ব ােূনেয।  য্র্দ 
আপর্  ইংেযানন্ড বাস কনর , কযান্সানর আিান্ত বযর্িনদর জ য মেসর্িপশ  র্ব ােূনেয মদওয়া হয়। 
আপ ার একটি  েি পূরণ করার েনয়াজ  হনব য্া আপর্  আপ ার র্জর্প সাজি ার্র মথ্নক মপনত 

পানর । 

• ওনয়েস এবং  দি া ি আয়ারেযানন্ড, পরচুো এবং কাপড়নচাপনড়র সহায়তা সকনের জ য র্ব ােূনেয 
মদওয়া হয়। ইংেযান্ড এবং স্কটেযানন্ড, তা র্কেু বযর্িনদর জ য র্ব ােূনেয, য্ানত অন্তভুি ি 16 

বেনরর কে বয়সী বাচ্চা এবং কে আয় থ্াকা মোকজ । আনরা তনথ্যর জ য আপ ার কযান্সার 

 াসি বা ডািানরর সানথ্ কথ্া বেু । 

• এ এইচএস মো ই কাে র্স্কে কে আয় থ্াকা বযর্িনদর স্বানযযর খরচ মেটানত সাহায্য কনর। এনত 

অন্তভুি ি হে দন্তর্চর্কৎসা, চকু্ষর্চর্কৎসা এবং র্চর্কৎসা মপনত য্াত্রার খরনচ সাহায্য। এটার 

পর্রচাে া কনর এ এইচএস, বা  দি া ি আয়ারেযানন্ড মহেথ্ সার্ভি স।  

বাবা- ার জ য সহায়তা  

• র্শশুনদর পর্রচয্িার খরনচর জ য আপর্  হয়ত সরকার মথ্নক র্কেু সাহায্য মপনত পানর । এনত র্কেু 

র্ব ােূনেয র্শশুনদর পর্রচয্িার খরচ অন্তভুি ি হনত পানর, বা র্শশুনদর পর্রচয্িার খরচ মেটান ার 

জ য র্কেু অথ্ি।  আপর্  childcarechoices.gov.uk-এ র্বর্ভন্ন ধরনণর ময্ সহায়তা পাওয়া 
য্ায় মস সম্বনন্ধ জা নত পানর । মকা  দাতবয ের্তষ্ঠা  বা আপ ার মোকাে কাউর্ন্সনের মথ্নকও 

হয়ত আপর্  র্শশুনদর পর্রচয্িার খরনচর জ য সহায়তা মপতব  পানর ।   

• য্র্দ আপ ার মকা  সন্তা  সু্কনে পনড়, তাহনে তারা হয়ত র্ব ােূনেয সু্কনে খাবার মপনত পানর । 
এোড়া য্র্দ আপ ার আয় কে হয়, হয়ত আপর্  সু্কনের জাোকাপড়, এবং সু্কনে য্াতায়ানতর জ য 
সাহায্য মপনত পানর । আনরা তনথ্যর জ য আপ ার মোকাে কাউর্ন্সনে মখাোঁজ র্  ।  
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অ ুদা  এবং ঋণ  

•  যাকর্ লা  (Macmillan) গ্রান্টস হে কযান্সানরর জ য ময্ অর্তর্রি খরচ হয় তার জ য 
সহায়তা র েনয়াজ  থ্াকা বযর্িনদর জ য মোটখানটা মপনেন্ট। এটা হনত পানর অর্তর্রি মপাশাক বা 
র্হটিং র্বে মেটান ার জ য সাহায্য। েযাকর্েো  (Macmillan) গ্রান্টস মসই বযর্িনদর জ য য্ানদর 

আয় এবং সঞ্চয় কে। এর অথ্ি হে:  

 

o য্র্দ আপর্  অর্ববার্হত হ  আপ ার সঞ্চয় £6,000-এর কে হয়, বা য্ুগে বা পর্রবার 

হনে £8,000-এর কে। 
 

o আপর্  বার্ড় ভাড়া, েনগিজ এবং কাউর্ন্সে টযাি মেটান ার পর আপ ার মোট আয় কে 

হয়। এর অথ্ি হে অর্ববার্হত বযর্ির জ য সাপ্তার্হক আয় £170, য্ুগে বা দইু বযর্ির 

বাসার জ য £289, এবং েনতযক র্শশুর জ য £85। 
 

• আপর্  হয়ত অ য মকা  সংযা মথ্নকও অ ুদা  বা ঋণ মপনত পানর । উদাহরণস্বরূপ, দাতবয 
ের্তষ্ঠা  বা আপ ার মোকাে কাউর্ন্সেও সাহায্য করনত পানর। 

 

 যাকর্ লা  (Macmillan) র্কভানব আপ ানক সাহায্য করনত পানর 

আপ ানক এবং আপ ার পর্রবারনক সাহায্য করনত েযাকর্েো  (Macmillan) এখান  আনে। আপর্  

ময্খা  মথ্নক সহায়তা মপনত পানর : 

• দযা  যাকর্ লা  সানপাটি  লাই  (The Macmillan Support Line) (0808 808 00 

00)। আোনদর মদাভাষী আনে, তাই আপর্  আোনদর সানথ্ আপ ার ভাষায় কথ্া বেনত পানর । 
আপর্  ময্ ভাষাটি বযবহার করনত চা , শুধু তার  াে ইংনরর্জনত আোনদরনক বেু । আেরা 
মের্ডনকে েশ্নগুনোর উত্তর র্দনত পার্র, আপ ানক আর্থ্িক সহায়তার র্বষনয় তথ্য র্দনত পার্র, বা 
আপ ার অ ুভূর্তগুনোর র্বষনয় আপ ার সানথ্ কথ্া বেনত পার্র। সপ্তানহ 7 র্দ , সকাে 8 মথ্নক 

সন্ধযা 8টা পয্িন্ত ম া  োই  মখাো থ্ানক। 

•  যাকর্ লা  (Macmillan) ওনয়বসাইট (macmillan.org.uk)। কযান্সার এবং কযান্সার 

র্ নয় মবোঁনচ থ্াকার র্বষনয় আোনদর সাইনট ইংনরর্জনত অন ক তথ্য আনে। 
www.macmillan.org.uk/translations ওনয়বসাইনট অ যা য ভাষায় আনরা তথয আনে  

• তথয ও সহায়তা পর্রনষবা৷ তথ্য ও সহায়তা মকনে, আপর্  একজ  কযান্সার সহায়তা 
র্বনশষনজ্ঞর সানথ্ কথ্া বেনত পানর  এবং র্ের্খত তথ্য মপনত পানর । 
macmillan.org.uk/informationcentres ওনয়বসাইনট আপ ার সবনচনয় র্ কটয মকে 

খুোঁনজ মবর করু  বা আোনদর কে করু । আপ ার হাসপাতানে একটি মকে থ্াকনত পানর।  

• যা ীয় সানপাটি  গ্রুপ - সানপাটি  গ্রুনপ আপর্  কযান্সানর আিান্ত অ যা য মোকজন র সানথ্ কথ্া 
বেনত পানর ৷ macmillan.org.uk/supportgroups ওনয়বসাইনট আপ ার কাোকার্ে 

একটি গ্রুপ খুুঁনজ র্   বা আোনদরনক কে করু । 



 পষৃ্ঠা 4 ম াট 7 Macmillan তথ্য পৃষ্ঠা 2019: আর্থ্িক সহায়তা - খরচ মেটান ার জ য সাহায্য 

•  যাকর্ লা  (Macmillan) অ লাই  কর্ উর্ টি – এোড়া আপর্  কযান্সানর আিান্ত 

অ যা য বযর্িনদর সানথ্ অ োইন macmillan.org.uk/community-এ কথা বলনত 

পানর । 
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বাাংলা ভাষায় 

এই র্বষয়গুনো সম্বনন্ধ আোনদর বাাংলা ভাষায় তথ্য আনে: 

কযান্সানরর ধর  

• স্ত  কযান্সার 

• বৃহদানের কযান্সার  

•  ুস ুনসর কযান্সার 

• মোনেট কযান্সার 

র্চর্কৎসা 

• মকনোনথ্রার্প 

• মরর্ডওনথ্রার্প 

• সাজি ার্র 

কযান্সানরর ম াকার্বলা করা 

• য্র্দ আপ ার কযান্সার র্ ণিয় হনয় থ্ানক - একটি চটজের্দ 
র্ নদি র্শকা  

• মবর্ র্ ট দার্ব করা 

• খাওয়ার সেসযা এবং কযান্সার 

• জীবন র অবসা  

• আর্থ্িক সহায়তা - মবর্ র্ টসেূহ 

• আর্থ্িক সহায়তা - খরচ মেটান ার জ য সাহায্য 

• স্বাযযকর খাদযাভযাস 

• ক্লার্ন্ত (অবসন্নতা) এবং কযান্সার 

• কযান্সার র্চর্কৎসার পার্শ্িের্তর্িয়াসেূহ 

• র্ নজনক সাহায্য করার জ য আপর্  কী করনত পানর  

 

এই তথ্য মদখনত, macmillan.org.uk/translations-এ য্া  

আ ানদর সানথ বাাংলায় কথা বলুন 

আপর্  0808 808 00 00  ম্বনর র্ব ােূনেয েযাকর্েো  (Macmillan)-এ ম া  করনত পানর  এবং 
একজ  মদাভাষীর সাহানয্য আোনদর সানথ্ বাাংলায় কথ্া বেনত পানর । আপ ার উনেগ ও র্চর্কৎসা 
সম্পর্কি ত েশ্নগুনো র্ নয় আপর্  আোনদর সানথ্ কথ্া বেনত পানর ৷ য্খ  আপর্  কল করববন শুধু 

ইাংবরজিবে বলুন ‘বাাংলা](বলুন “ববঙ্গলল”)৷ 

আেরা সপ্তানহ 7 র্দ , সকাে 8 মথ্নক সন্ধযা 8টা পয্িন্ত মখাো থ্ার্ক।
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সূত্র ও ধ যবাদ জ্ঞাপ  

এই সকে তথ্য রচ া ও সম্পাদ া কনরনে েযাকর্েো  কযান্সার সানপাটি  (Macmillan Cancer 

Support)-এর কযান্সার তথ্য উন্নয়  (Cancer Information Development) দে৷ একটি অ ুবাদ 
মকাম্পার্  এটল  বাাংলায় অ ুবাদ কনরনে৷  

অন্তভুি ি করা তথ্য েযাকর্েো  (Macmillan)-এর পুর্স্তকা কযান্সার-এর খরনচর র্বষনয় সহায়তা-র 

র্ভর্ত্তনত মদওয়া হনয়নে। আেরা আপ ানক একটি কর্প পাঠানত পার্র, র্কন্তু সমূ্পণি পরু্স্তকাটি শুধু 
ইংনরর্জনত পাওয়া য্ায়। 

এই তথ্য সংর্িষ্ট র্বনশষনজ্ঞরা পয্িানোচ া কনরনে  এবং অ ুনোদ  কনরনে  েযাকর্েো  (Macmillan) 

আর্থ্িক সহায়তা কেিসূর্চর েধা   ীে সাউথ্উইক [Neal Southwick]৷ 

ধ যবাদ জ্ঞাপ  করা হনে: রয় র্বস  [Roy Beeson], অযাডভাইস সার্ভি স েযান জার, র্ডনজর্বর্েটি 

সর্েউশ স ওনয়ে র্েডেযান্ডস; জার্ে  বাটি   [Justine Burton], েযাকর্েো  (Macmillan) 

ওনয়েন য়ার রাইটস টিে মটকর্ কাে র্েড; মডর্ স ম াডি  [Denise Forde], েযাকর্েো  

(Macmillan) ওনয়েন য়ার রাইটস অযাডভাইসার; অযান্টর্  োটিি   [Anthony Martin], েযাকর্েো  

(Macmillan) মবর্ র্ ট সার্ভি স পাটি  ারর্শপস েযান জার; অযা ডু্র েন্টগোর্র [Andrew 

Montgomery], েযাকর্েো  (Macmillan) মবর্ র্ ট সার্ভি স পাটি  ারর্শপস েযান জার; কযাথ্র্র  

র্ র্েপস (Macmillan), েযাকর্েো  (Macmillan) ওনয়েন য়ার রাইটস মটকর্ কাে র্েড, এবং টি া 
র্িথ্ [Tina Smith], েযাকর্েো  (Macmillan) ওনয়েন য়ার মবর্ র্ টস েযান জার, র্ থ্ মপাটি  টযােবট 
কাউর্ন্সে।  

মসই সব কযান্সার আিান্ত বযর্িনদরও ধ যবাদ জা ার্ে য্ারা এই তথ্য পয্িানোচ া কনরনে । 

আোনদর সকে তথ্য োপ্ত মসরা েোনণর র্ভর্ত্তনত ম ওয়া হনয়নে। আোনদর বযবহার করা উৎসগুনোর 

র্বষনয় আনরা তনথ্যর জ য অ ুগ্রহ কনর bookletfeedback@macmillan.org.uk-এ আোনদর 

সানথ্ ময্াগানয্াগ করু । 
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আেরা সব সেয় সঠিক তথ্য মদওয়ার র্বষয়টি র্ র্িত করার জ য সব রকেভানব মচষ্টা কনর থ্ার্ক র্কন্তু ের্তর্ য়ত 

পর্রবতি  শীে মের্ডনকে গনবষণার বতি ো  অবযার ের্ত েন র জ য এর উপর র্ ভি র করা উর্চত হনব  া৷ আপর্  আপ ার 

স্বাযয সম্পনকি  উর্েগ্ন থ্াকনে, আপ ার ডািানরর সানথ্ আনোচ া করু । এই তনথ্য বা তৃতীয় পনক্ষর মকান া তনথ্য, ময্ে  

আোনদর র্েংক করা ওনয়বসাইনটর তনথ্য, মকান া ভুে থ্াকার কারনণ সৃষ্ট মকান া ক্ষর্ত বা হার্ র জ য েযাকর্েো  

(Macmillan) মকান া দায়-দার্য়ত্ব গ্রহণ করনব  া৷ 

আেরা আশা কর্র ময্ আপ ার র্ কট এই তথ্য সহায়ক হনয়নে। আপ ার মকান া েশ্ন মথ্নক থ্াকনে, আেরা আপ ার ভাষায় 

মটর্েন ান র োধযনে তথ্য এবং সহায়তা র্দনত পার্র। আেরা র্ব ােূনেয পর্রনষবাগুর্ে র্দনয় থ্ার্ক। আোনদরনক মে  0808 808 

র্বষয়বস্তুর পয্িানোচ া: োচি  2019 

পরবতী পয্িানোচ ার জ য পর্রকর্িত 

সেয়সূর্চ: 2020 

mailto:bookletfeedback@macmillan.org.uk
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00 00  ম্বনর (সপ্তানহ 7 র্দ , সকাে 8টা মথ্নক রাত 8টা পয্িন্ত) কে করু  এবং ইংনরর্জনত আপ ার পেনের ভাষার জ য 
বেু । 

© েযাকর্েো  কযান্সার সানপাটি  (Macmillan Cancer Support) 2019৷ ইংেযান্ড ও ওনয়েস (261017),  

স্কটেযান্ড (SC039907) এবং আইে অব েযা  (604)-এ র্ বর্ন্ধত দাতবয ের্তষ্ঠা । মরর্জোডি  অর্ স: 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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