Claiming benefits when
you have cancer: Gujarati

તમને ક�ન્સર હોય ત્યાર� લાભોનો દાવો કરવો
આ મા�હતી તમને ક�ન્સર હોય ત્યાર� લાભોનો દાવો કરવા િવશે છે . તે આ �ુજબ આવર� લે છે :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

�ાં લાભો છે ?
જો તમારો જન્મ UK માં થયો ન હતો
જો તમને સંભાળ અથવા ગિતશીલતા સંબધ
ં ી જ��રયાતો હોય
જો તમે કામ કર� શકતા નથી અથવા ઓછ� આવક ધરાવતા હોવ
જો તમે ક�ન્સરથી પી�ડત કોઇ વ્ય�ક્તની સંભાળ રાખતા હોવ
આવાસ ખચર્ સાથે સહાય
જો તમે પેન્શન મેળવવાની �મરના છો
આગળ �ુ ં કર�ુ ં
મેકિમલન (Macmillan) ક�વી ર�તે મદદ કર� શક� છે
તમાર� ભાષામાં વ�ુ મા�હતી
સંદભ� અને આભાર

અમે આશા રાખીએ છ�એ ક� આ તથ્યપત્ર તમારા પ્ર�ોના જવાબ આપશે.
તમે 0808 808 00 00 પર, સ�ાહમાં 7 િદવસ, સવારે 8 વાગ્યાથી રાત્રીનાં 8 વાગ્યા સુધી મેકિમલન કે ન્સર
સપોટ� ને પણ કૉલ કરી શકો છો. અમારી પાસે દુભાિષયા છે , તેથી તમે તમારી ભાષામાં અમારી સાથે વાત કરી
શકો છો. �ારે તમે અમને ફોન કરો, ત્યારે કૃ પા કરીને અમને અંગ્ર�
ે માં જણાવો કે તમને કઈ ભાષાની જ�ર
છે (કહો “ગુજરાતી”).
તમાર� ભાષામાં વ�ુ મા�હતી macmillan.org.uk/translations પર આપેલી છે

�ાં લાભો છે ?
લાભો સરકાર મારફત �મને �વન જ�ુર� ખચર્ સાથે મદદની જ�ર હોય તેવા લોકોને � ૂર� પાડવામાં આવતી
�ુકવણીઓ છે . �યાર� તમને ક�ન્સર હોય ત્યાર� , તમને લાભો મળ� શક� છે જો તમે:
•
•
•
•

બીમાર છો
અક્ષમતા ધરાવો છો
ઓછ� આવક ધરાવો છો
કોઈની સંભાળ લઈ રહ્યાં છો.

અલગ-અલગ પ્રકારના ઘણાં લાભો છે . અહ� અમે ક�ટલાક સામાન્ય લાભો સમ�વ્યાં◌ં છે .
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જો તમારો જન્મ UK માં થયો ન હતો
તમે ક�ટલાક લાભો મેળવવા માટ� સક્ષમ બનશો નહ� જો તમે:
•
•

અન્ય દ� શમાંથી UK માં રહ�વા અથવા કામ કરવા આવ્યા હોય
આશ્રય શોધનાર હોવ.

િનયમો સમજવા કઠ�ન બની શક� છે અને તમે અને તમારો પ�રવાર કયા દ� શમાંથી આવો છો તેનાં પર આધાર
રાખી શક� છે . તમે મેકિમલન (Macmillan) ને 0808 808 00 00 પર ફોન કર� અને સલાહ માટ� અમારાં
કલ્યાણ અિધકારના સલાહકારો માં◌ંથી એક સાથે વાત કર� શકો છો.

જો તમને સંભાળ અથવા ગિતશીલતા સંબધ
ં ી જ��રયાતો
હોય

જો તમે સ્ટ�ટ પેન્શનની વય ઉપર અથવા નીચે હોવ તો તમે દાવો કર� શકો તે લાભો �ભ� હોય છે . આ �મર
તમારો જન્મ �ાર� થયો હતો તેના પર આધા�રત છે . તમે gov.uk/state-pension-age પર તમાર� સ્ટ�ટ
પેન્શનની �મર �ણી શકો છો
•
પસર્નલ ઇ�ન્ડપેન્ડ�ન્સ પેમેન્ટ (વ્ય�ક્તગત સ્વતંત્રતા � ૂકવણી) 16 વષર્થી લઇને સ્ટ�ટ પેન્શન
મેળવવાની �મરનાં લોકો માટ� છે ક� �મને દ� િનક �વનમાં અથવા હલન-ચલન કરવામાં
તકલીફો હોય. તમને આ તકલીફો ઓછામાં ઓછા 3 મ�હનાથી હોવી જોઈએ. તમે ઓછામાં
•

ઓછા 9 મ�હનાઓ �ુધી તેઓ ચાલે તેવી અપેક્ષા રાખતા હોવ તે અિનવાયર્ છે .

અટ� ન્ડન્સ અલાવન્સ (સેવા ભથ્�ુ)ં એવા લોકો માટ� છે �ઓ સ્ટ�ટ પેન્શન મેળવવાની
�મરના અથવા તેથી વ�ુ �મરના હોય. તે એવા લોકો માટ� છે �મને પોતાની કાળ� લેવામાં
�ુશ્ક�લી પડતી હોય. આ �બમાર� અથવા અપંગતાનાં કારણે હોઇ શક� છે . ઉદાહારણ તર�ક�,
તમને પથાર�માંથી ઊભા થવામાં, સ્નાન કરવામાં અથવા �તે તૈયાર થવામાં મદદની જ�ર
હોઈ શક� છે . તમને ઓછામાં ઓછા 6 મ�હના માટ� આ સહાયની જ�ર પડતી હોવી જોઈએ.

જો તમારા ક�ન્સરનો ઉપચાર થઈ શકતો નથી, તો તમે િવિશષ્ટ િનયમો હ�ઠળ વ્ય�ક્તગત સ્વતંત્રતા �ુકવણી
અથવા હાજર� ભથ્�ુ ં મેળવી શકો છો. આ િનયમોનો અથર્ છે ક� તમને ઝડપથી અને સૌથી વ�ુ રકમના લાભ
મળશે. આમ કરવામાં તમારા �ચ�કત્સક અથવા નસર્ મદદ કર� શક� છે .
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જો તમે કામ કર� શકતા નથી અથવા ઓછ� આવક ધરાવતા
હોવ
•

સ્ટ� ચ્�ુટર� િસક પે (કાયદાક�ય ર�તે બીમાર લોકોને મળવાપાત્ર પગાર) � લોકોને બીમાર હોવાનાં
કારણે નોકર�માંથી ર� લેવાની જ�ર પડ� છે તે લોકો માટ� છે . જો તમે આ માટ� પાત્ર છો, તો તમારા
રોજગારદાતાએ તમને દર અઠવા�ડયે � ૂકવવાનો રહ�શ.ે તેઓ બીમાર�ના 28 અઠવા�ડયા �ુધી

•

�ુકવણી કરશે.

એમ્પલોયમેન્ટ એન્ડ સપોટર્ એલાવન્સ (રોજગાર� અને સહાયતા ભથ્�ુ) સ્ટ�ટ પેન્શન નીચેની
�મર ધરાવતા એવા લોકો માટ� છે �ઓને �બમાર� અથવા અપંગતા હોય � તેઓ ક�ટ�ું કામ કર�
શક� છે તેનાં પર અસર કરતી હોય. જો તમે માત્ર થો�ું કામ કર� શકતા હોવ, તો તમને આ લાભ મળ�

•

શક� છે .
જો તમે વ�ુ નાણા કમાતા નથી અથવા કામ કર� શકતા નથી, તો તમે �ુિનવસર્લ ક્ર��ડટ. મેળવી
શકો છો. આનો આધાર તમે �ાં રહો છો તેના પર રહ�શ.ે દાવો કરવાની ર�ત તમે �ાં રહો છો તેના
પર આધાર રાખશે. જો તમે �ગ્લેન્ડ, સ્કોટલેન્ડ અને વેલ્શમાં રહ�તા હોવ, તો �ુલાકાત લો
gov.uk/universal-credit જો તમે નોધર્નર્ આયલ�ન્ડમાં રહ�તા હોવ, તો �ુલાકાત લો
nidirect.gov.uk/universal-credit

જો તમે ક�ન્સરથી પી�ડત કોઇ વ્ય�ક્તની સંભાળ રાખતા હોવ
•

ક� રસર્ અલાવન્સ (સંભાળ રાખનાર�ુ ં ભથ્�ુ)ં , એવા લોકો માટ� છે � ઘણી મદદની જ�ર ધરાવતી
કોઇ વ્ય�ક્તની સંભાળ રાખતા હોય. તમાર� �મર 16 વષર્ની ક� તેથી વ�ુ હોવી જોઈએ. તમે
અઠવા�ડયામાં ઓછામાં ઓછા 35 કલાક માટ� વ્ય�ક્તની સંભાળ રાખતા હોવા જોઇએ. તમે તેમના
સં◌ંબધ
ં ી હોવ ક� તેમની સાથે રહ�તા હોવ તે જ�ર� નથી. તમે કોઈ પગારદાર કામ કરતા હોવ તો પણ

•

તમને આ લાભ મળ� શક� છે .
ક� રસર્ ક્ર� �ડટ (સંભાળ રાખનારની જમા રકમ) તમને કોઈ નાણા આપતી નથી. પરં � ુ તે �વનમાં
પછ�થી સ્ટ�ટ પેન્શન માટ� તમારા હ��ુ ં રક્ષણ કરવામાં સહાય કર� છે . તે મેળવવા માટ� તમાર�
ઓછામાં ઓછા એક વ્ય�ક્તની અઠવા�ડયામાં 20 કલાક ક� તેથી વ�ુ સમય માટ� કાળ� લેવાની
જ�ર છે .

આવાસ ખચર્ સાથે સહાય
•

આવાસ લાભ જો તમાર� આવક ઓછ� હોય તો તમને તમા�ું ભા�ું � ૂકવવામાં મદદ કર� છે . તમે �
રકમ મેળવી શકો છો તે તમે �ાં રહો છો, તમાર� �મર અને તમાર� પાસે ક�ટલાં શયનખંડ છે તેના
પર આધાર રાખે છે . મોટાભાગનાં �કસ્સાઓમાં �ુિનવસર્લ ક્ર��ડટ (�ુસી) એ આવાસ લાભ�ુ ં સ્થાન

•

લઇ લી�ુ છે .
જો તમે �ુિનવસર્લ ક્ર��ડટ મેળવી શકતા હોવ, તો તમે તમારા ભાડા અથવા અન્ય આવાસ
ખચાર્ઓમાં મદદ માટ� � ૂકવણી મેળવવા સક્ષમ બની શકો છો.

� ૃષ્ઠ 3 / 12 મેકિમલન તથ્ય પિત્રકા 2021: તમને ક�ન્સર હોય ત્યાર� લાભોનો દાવો કરવો

જ◌ો તમે પેન્શન મેળવવાની �મરના છો
•

સ્ટ� ટ પેન્શન (સરકાર� પેન્શન) એ અઠવા�ડક �ુકવણી છે � તમે ચો�સ �મરના થાવ ત્યાર�
સરકાર પાસેથી મેળવી શકો છો. આ �મર તમારો જન્મ �ાર� થયો હતો તેના પર આધા�રત છે . તમે
gov.uk/state-pension-age પર તમાર� સ્ટ� ટ પેન્શનની �મર �ણી શકો છો

•

પેન્શન ક્ર� �ડટ એવા લોકો માટ� છે � સ્ટ�ટ પેન્શનની �મરના થઈ ગયા છે અને ઓછ� આવક ધરાવે
છે . તે તમને તમારા સ્ટ�ટ પેન્શનની ટોચ પર એક વધારાની રકમ આપે છે .

આગળ �ું કર�ું
આ મા�હતીમાં, અમે ઉપલબ્ધ છે તેવા ફક્ત થોડાં◌ં બેિન�ફટ્સ િવશે વાત કર� છે . તમે કોઈ અન્ય બેિન�ફટ્સ
માટ�નો દાવો કર� શકો છો ક� ક�મ તે �ણવા માટ� અમારા કોઈપણ વેલ્ફ�ર રાઇટ્સ એડવાઇઝસર્ સાથે વાત
કરવી સાર� રહ�શ.ે તમે અમને 0808 808 00 00 પર મફત ફોન કર� શકો છો. અમે તમને તમે કયાં
બેિન�ફટ્સ ક્લેમ કર� શકો એમ છો તેના િવશે વ�ુ મા�હતી આપી શક�એ છ�એ. અમે અર� કરવામાં પણ
તમને મદદ કર� શક�એ છ�એ.
તમે ઓનલાઇન વ�ુ મા�હતી મેળવીને બેિન�ફટ્સ માટ� અર� કર� શકો છો. �ુલાકાત લો:
•

gov.uk જો તમે �ગ્લેન્ડ, સ્કોટલેન્ડ અથવા વેલ્સમાં રહ�તા હો તો

•

nidirect.gov.uk જો તમે નોથર્ન આયલ�ન્ડમાં રહ�તા હોવ
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મેકિમલન (Macmillan) ક�વી ર�તે મદદ કર� શક� છે
મેકિમલન (Macmillan) તમને અને તમારા પ�રવારને મદદ કરવા માટ� અહ� છે . તમે નીચેની ર�તે મદદ
મેળવી શકો છો:
•

મેકિમલન સપોટર્ લાઇન (Macmillan Support Line). અમાર� પાસે �ુ ભાિષયા છે , તેથી તમે
તમાર� ભાષામાં અમાર� સાથે વાત કર� શકો છો. માત્ર અહ� કૉલ કરો 0808 808 00 00 (સપ્તાહમાં
7 �દવસ, સવાર� 8 વાગ્યા થી રાત્રીનાં 8 વાગ્યા �ુધી).

•

મેકિમલન (Macmillan) વેબસાઇટ . ક�ન્સર અને ક�ન્સર સાથે �વવા િવશે �ગ્રે�માં ઉપલબ્ધ
ઘણી મા�હતી માટ� macmillan.org.uk ની �ુલાકાત લો. અન્ય ભાષાઓમાં વ�ુ મા�હતી
macmillan.org.uk/translations પર ઉપલબ્ધ છે

•

મા�હતી અને સહાયક સેવાઓ. મા�હતી ક�ન્દ્ર પર, તમે ક�ન્સર સહાય િનષ્ણાં◌ંત સાથે વાત કર�
શકો છો અને લે�ખત મા�હતી મેળવી શકો છો. macmillan.org.uk/informationcentresપર
થી તમાર� ન�ક�ુ ં ક�ન્દ્ર શોધો અથવા અમને ફોન કરો. તમાર� હો�સ્પટલ પણ ક�ન્દ્ર ધરાવતી હોઇ

•

શક� છે .

સ્થાિનક સહાય સ� ૂહો. સહાય સ� ૂહ પર તમે ક�ન્સર દ્વારા અસરગ્રસ્ત અન્ય લોકો સાથે વાત કર�
શકો છો. તમાર� ન�કનો સ� ૂહ macmillan.org.uk/supportgroups પરથી શોધો અથવા
અમને કૉલ કરો.

•

મેકિમલન ઓનલાઇન કોમ્�ુિનટ�. તમે ક�ન્સર દ્વારા અસરગ્રસ્ત અન્ય લોકો સાથે પણ
macmillan.org.uk/community પર ઓનલાઇન વાત કર� શકો છો
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તમાર� ભાષામાં વ�ુ મા�હતી
આ �ુદ્દાઓ િવશે તમાર� ભાષા માં અમાર� પાસે મા�હતી છે .
ક�ન્સરના પ્રકારો

ક�ન્સરનો સામનો કરવો

•

સ્તન ક�ન્સર

•

જો તમને ક�ન્સર�ુ ં િનદાન થ�ુ ં હોય - એક ઝડપી માગર્દશર્ન

•

મોટા �તરડા�ુ ં ક�ન્સર

•

ક�ન્સર અને કોરોનાવાયરસ

•

ફ�ફસા�ુ ં ક�ન્સર

•

ખાવાની સમસ્યાઓ અને ક�ન્સર

•

પ્રોસ્ટ�ટ ક�ન્સર

•

�વનનો �ત

•

આરોગ્યપ્રદ આહાર લેવો

•

તમને ક�ન્સર હોય ત્યાર� ખચાર્ઓમાં મદદ

•

ક�ન્સરની સારવારની આડ અસરો

•

થાક લાગવો (થકાવટ) અને ક�ન્સર

•

પોતાની �તની મદદ કરવા માટ� તમે �ુ ં કર� શકો છો

સારવારો

•

ક�મોથેર�પી

•

ર� �ડયોથેરાપી

•

સ�ર�

આ મા�હતી જોવા માટ� , macmillan.org.uk/translations પર �ઓ
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સંદભ� અને આભાર
આ મા�હતી મેકિમલન ક�ન્સર સપોટર્ ની ક�ન્સર મા�હતી િવકાસ ટ�મ (Macmillan Cancer Support’s
Cancer Information Development team) દ્વારા લખવામાં અને સંપા�દત કરવામાં આવી છે .
આ મા�હતી મેકિમલન (Macmillan) �ુ�સ્તકા હ�લ્પ િવથ ધ કોસ્ટ ઓફ ક�ન્સર પર આધા�રત છે . અમે તમને
નકલ મોકલી શક�એ છ�એ, પરં � ુ સં� ૂણર્ �ુ�સ્તકા તો ફક્ત �ગ્રે�માં જ ઉપલબ્ધ છે .
આ મા�હતીની સમીક્ષા સંબિં ધત તજજ્ઞો દ્વારા કરવામાં આવી છે અને સીન કોનરોય (Sean Conroy),
મેકિમલન વેલ્ફ�ર રાઇટ્સ એન્ડ એનજ� એડવાઇઝ ટ�મ સિવ�સ મેનેજર દ્વારા મં�ુર કરવામાં આવી છે .
ક�ન્સરથી અસરગ્રસ્ત લોકોનો પણ આભાર �મણે આ આ� ૃિ�ની સમીક્ષા કર� છે .
અમાર� તમામ મા�હતી શ્રેષ્ઠ �ુરાવા ઉપર આધાર�ત છે . અમે ઉપયોગ કર� લા �ોતો િવશે વ�ુ મા�હતી માટ�
�ૃપા કર�ને bookletfeedback@macmillan.org.uk પર અમારો સંપકર્ કરો.

સામગ્રીની સમીક્ષા કરવામાં આવી:
2021

અમે � મા�હતી � ૂર� પાડ� રહ્યા છ�એ એ ચો�સ છે તેની ખાતર� કરવા માટ� અમે બનતા પ્રયત્ન કયાર્ છે પરં � ુ તે
તબીબી સંશોધનની વતર્માન પ�ર�સ્થિતને દશાર્ વવા માટ� ઉપયોગમાં ન લેવાવી જોઇએ, � સતત બદલાતી રહ� છે . જો
તમે તમારા આરોગ્ય િવશે �ચ�િતત હો, તો તમાર� તમારા ડૉક્ટરનો સંપકર્ કરવો જોઇએ. મૅકિમલન (Macmillan) આ
મા�હતીમાં અથવા � ૃ◌ૃતીય પક્ષની મા�હતી �મ ક� અમે � વેબસાઇટને �લ�ક કર�એ છ�એ તે મા�હતીની
અચોકસાઈમાંથી પ�રણમતી કોઈ પણ ખોટ અથવા �ુકસાન માટ� જવાબદાર� સ્વીકાર� શકતા નથી.
© મૅકિમલન ક�ન્સર સપોટર્ (Macmillan Cancer Support) 2021. �ગ્લેન્ડ અને વેલ્સ (261017),
સ્કૉટલૅન્ડ (SC039907) અને આઇલ ઑફ મૅન (604) માં ન�ધાયેલ ચે�રટ� સંસ્થા. ન�ધાયેલી ઓ�ફસ 89 Albert
Embankment,
London SE1 7UQ.

MAC15139_Gujarati
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Claiming benefits when you
have cancer: English

Claiming benefits when you have cancer
This information is about claiming benefits when you have cancer. It 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 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 “Gujarati”).
There is more information in your language 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 if 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.
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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
are an asylum seeker.

The rules can be hard to understand and can depend on which country you and your family
are from. You can call Macmillan on 0808 808 00 00 and speak to one of our welfare rights
advisers for advice.

If you have care or mobility needs
The benefits you can claim are different if you are above or below the State Pension age.
This age depends on when you were born. You can find out your State Pension age at
gov.uk/state-pension-age
•

Personal Independence Payment is for people aged 16 to State Pension age
who have problems with daily living or moving around. You must have had these
problems for at least 3 months. You must expect them to last for at least 9
months.

•

Attendance Allowance is for people who are at or above State Pension age. It is
for people who have problems looking after themselves. This can be because of
an illness or 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 under State Pension age who
have an illness or disability that affects how much they can work. You may 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. The way to make a claim will depend on
where you live. If you live in England, Scotland and Wales, visit gov.uk/universalcredit If you live in Northern Ireland, visit nidirect.gov.uk/universal-credit
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If you look after someone with cancer
•

Carer’s Allowance is for people looking after someone with a lot of care needs. 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. Universal Credit (UC) has replaced Housing Benefit in most cases.
If you are able to getUniversal Credit, 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/state-pension-age

•

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.
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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 (7 days a week, 8am 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 and support services. 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. 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

More information in your language
We have information in your language about these topics:
Types of cancer

Coping with cancer

•

Breast cancer

•

If you are diagnosed with cancer – A quick guide

•

Large bowel cancer

•

Cancer and coronavirus

•

Lung cancer

•

Eating problems and cancer

•

Prostate cancer

•

End of life

•

Healthy eating

•

Help with costs when you have cancer

•

Side effects of cancer treatment

•

Tiredness (fatigue) and cancer

•

What you can do to help yourself

Treatments

•

Chemotherapy

•

Radiotherapy

•

Surgery

To see this information, go to macmillan.org.uk/translations
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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 Sean Conroy,
Macmillan Welfare Rights and Energy Advice Team Service Manager.
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: 2021
Next planned review: 2024

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 2021. 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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