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Det sunde og Det syge menneske Bind II er andet bind i 2. udgave af lærebogsværket Det sunde og Det syge
menneske, som retter sig til studerende ved de sundhedsfaglige uddannelser.

Det sunde og Det syge menneske er især skrevet til grunduddannelsen i sygepleje. Lærebogen er imidlertid
også velegnet for studerende inden for andre sundhedsfag som medicin, odontologi, fysioterapi, ergoterapi,

jordemoderfaget og ernæringsfysiologi mv. samt i forbindelse med forskellige typer af efter- og
videreuddannelse. Værket kan desuden bruges som opslagsværk af færdiguddannet sundhedspersonale.

I Det sunde menneske Bind II fortsættes med gennemgang af de forskellige organsystemer på samme måde
som i Det sunde menneske bind I. I bind II drejer det sig om: Nervesystemet, bevægeapparatet, huden,

infektionsforsvaret og kønsorganerne. Den sidste del af bind II beskriver det særlige ved børn og gamle og
afsluttes med et kapitel om det sunde menneske set i et helhedsperspektiv.
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